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اوأطبعاحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكادسواء،ومميلةلأي

لاإ،غيرهاأوتسجيالأ

م()6991هـ

)99!أم(هـ

منحزءأيبطبعمسموحغير.ظةمحفوالعال!جمئأنحاءفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىلقلهأوواسترحاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستسماحاكاتأو،مي!طنيكيةأوممعنطةشرائطأو،أس!ضرونيةإوسائلنت

سنلماشر.كتابيبإدن



أبمبر





الهجائيالترتيبفىوالعشرونالخامسالحرفالنون.لى

ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالرابع،العربي

حسابانظر:.الجملحسابفي5(0)الرقمعدديا

الثانيالترتيبفىيأتيالقديمالصوقيالترتيبوفي.الجمل

وفي،جنيابنعندوالرابكلشر،الخليلعندوالعشرين

عندعشرالثالثالترتيبفييأتيالحديثالصوتيالترتيب

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلب

خيشوميأنفيلثويصوتالنون.الصوتيةالصفات

الثناياأصولعلىاللسانطرفباعتمادينطقمجهور،

الخارجالهوأءفيتمكناللينالحنكويخفض،اللثةمنالعليا

الأوتاروتتذبذب.الأنفطريقعنالمرورمنالرئتينمن

تختفي،الشمسيةالحروفمنوالنون.نطقهعندالصوتية

انو:.النحلمثل:،كتابةلانطقاالتعريفال(لاممعها

الصامت.

منالنونحرف.والنحويةالصرفيةالاستخدامات

للمتكلمينالمضارعةعلامةفهو،العربيةالتصريفحروف

النسوةمثل:فيالنسوةوضمير،نكتبنحنمثل:في

يكتبونتكتبانيكتبان:الخمسةالأفعالمعوتكون،يكتبن

وتكون،يضربني:مثلفيللوقايةوتكون،تكتبينتكتبون

خفيفةنوعانوهيالمضارعبالفعلاتصالهاعندللتوكيد

الصاغرين!منوليكوننليسجنن):تعالىقولهمثلوثقيلة

لنا،مثل:فيالمتكلمينلجماعةضميراوتكون32.:يوسف

ومن،جبرينمثل:فىاللاممنالنونتبدلوقدكنا.إننا،

الزيادةحروفمنوهي.الغيموهوالغين:مثلفيالميم

علىللدلالةالنونوتاتىسألتمونيها..قولهمفيالمجموعة

التنوين.أنظر:تنوينا.فتسمىالتنكير

المعجمةالحروفمنالنونحرف.الكتابيةالصفات

فيالنونوتكتب،المفتوحةدائرتهأعلىبنقطة)المنقوطة(

بماومتصلة،يكونمثل:في،نهكذا:مفردة،النسخخط

هكذا:بعدهابماومتصلةكن،مثل:فيشهكذا:قبلها

تهكذا:ومابعدهاقبلهابماومتصلة،نلعبمثل:فيت،

لنا.مثل:فى

الألفباء.بمالأبجديةبمالعربيةالحروف:أيضاأنظر

حكوماتفيتنفيذيموظفأعلىثانيادلمجىظفب

الأحيانمنكثيرفيالرئيسنائبيقوم.الدولبعض

استقالتهأووفاتهأوغيابهحالةفيوذلك.الرئيسبواجبات

نائبويرأس.العملعنعجزهأوالسلطةمنتنحيتهأو

والولاياتالأرجنتينبينهامن-الدولبعضفيالرئيس

.الشيوخمجلحر-المتحدة

نالحرفلتمئيلخاصهطرق

!

الجرد!ة!مورس!شارإور
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ألسعو!ية.ميالمستخعدعها!شاري!بري!

الثرلي،الخطمنمختلفةبأنواعإن(النون

3

الكوفي

ن

الطاعي.النسمخفىالنونسنماذج

بم

وسط

ه

كيثرالدا

!

الرقع!



العامالنائب6

القانونيةلالنظم،المتحدةالممدكةانظر:.العامالئائب

القانونيافظاموويلز(،إبحلتراديالقالولي!!الموظف!!)كعار

لى.الأسترا

اغعلية(.ا)الحلةالجملةانظر:.الفاعلئائب

دشةيديرأرزيادلموظروبريطانيةتسميةالملكئافب

مصصل!أ!لعنى.الملكباسمامستعمرةأومحافظةفيالحكم

أصاماك!االحاكان.الملكعنينوبأنهالملكنائب

الحربصعترأنوبعد.أطملكنائباالهندفيالبريطاني

معارضةتنامت،أم549عامفيأوزارهاالثانيةالعالمية

أصبح،أ!ذلكونتيجة.العالمأرجاءكلفيالامعتعمار

استعمالهوصارمحروهامصطلحاالملكنائبمصطلح

الحاضر.الوقتفينادرا

ى!المقاطعةعناللأولالمسؤولهواووئاب

أسماءالملكةنائبيقدمالوزراء.رئيسويعينهبريطانيا

أطقضاء،الأعلىاأطرديمسالقضائيةالوظائفلشغلالمرشحين

يع!تأنسلطهاتهومن.المقاطعةمفوضيةفيمقرهويكون

أتحواتا!ىمشواتعشرخدمقديكونأنعلىلهنائبا

أطمقاطعة.جليلةخدماتأدىقدي!صنأنأو،المسلحة

وقد.الثامنهنريالملكعهدفيالمنصبهذاوأنشئ

القواتعلىالإشرافالملكةنائبمسؤوليةشملت

الوطنيالحرسررثيسأيضافهوولذا؟بالمقاطعةالعسكرية

.الضباطبتعيينويقوم،والمتطوعين

)تركيصالكلب(؟ا!لساناع)أنوالأسنانانظر:.الئاب

اب(.

فيليستعملالبنزينلتثخينيستخدممسحوتالئابد

البنزينيصبحالبنزي!إلىاضابال!ايفماففعندما.الحرب

الثخين.البنزينحاص!!علىنابالملفظيطلقماوغالباهلاميا،

وتنثروتلتهبأصسماءامناسساقطةالنابال!اقنبلةتنفجر

الهلامىالبنزينوللتصق.واصعنطاقعلىالمحروقالنابالم

منالموتأصمالناباويسبب.بشدةويحرقهيمسهشيءبكل

التيأطه!اقاذهشاتتستعط!كما.والاختناقالحروقجراء

اللهب.قماذدانظر:.النابالمقنابلالمشاةجنوديحملها

-1)939أضانيةاالعالميةالحربفيالنابالماستعملوقد

وفيم(5391-0591)كورياحربوفيم(5491

أم(.759-1)579فيتنامحرب

لستخدمجهازالمرفيي،الطردفرازةأيضاوتسمىالئالدة

اختلطتصلبةجسيماتأغصلأومعا،مزجاسائلينلفصل

وأالأثقلالسائلهبوطعلىالنالذةوتساعد.أصساللبا

تطفوالأخفالموادتاركةالوعاء،أسف!إلىالصلبةالجسيمات

موصولكبيردولابمنعادةالنابذةوتتألف.أعلىإلى

فيمتوازنبشكلفصلهالمرادتمالمزيوضع.ثهربائيبمحرك

يعملوعندما.أسدولاباجا!بيمنجانبك!!علىحاويات

المركز.منالحاوياتوتندفع،بسرعةا!دولابايدورالمحرك

تو!دوار،صغيرغطاءمنحجماالأصغراأخالذدأهـاتتأر

عددويتراوح.معينةميلبزاويةالمواداحتبارألاليصعليه

الدقيقة.فيدورة006.و008ل!تأحنابدداراتدو

الكيميائيةالختبراتفيالنابذةاستخدامويشيع

لتحضيرالطبيةالمجالاتفيتستخدمكماوالحيولة،

النابذةوتفصل.الدمبأمصالالمعروفةأ!بلازماواالأمصال

،الأمصالأوالبلازما،منالدمجلطةأوالأثقلاالدمخلايا

دونالأخفالأنواععنالثقيلةالب!صيرياأيضاوتفص!!

منالقشدةتاخذنابذةإلاالقشدةشصلجهازوماإتلافها.

منأخفالقشدةلأنوذلكالدسمابمملال!طالحليب

ا!تبقي.المقشودالحلي!

يتمتعالنوالذ،منحديثنوعفهيالفائقةالنوابذأما

حوالىتدورأنالنوابذهذهوتستطيع.هائلةبسرعة

ال!والعياداتالص!اعةفيالسوائلاغصماتستحدمالنفمديةالنابذة

البحوت.و!حترات



الذبيانيالنابغة

منالدوارالجزءولايلمس.الدقيقةفيدورة08و...

وممادةفوقالنابذةوتتوازن.صلبشعيءأيالفائقةالنابذة

المضغوطالهواءمناندفاعاتطريقعنوتلف،هوائية

فيالنوابذهذهوتعمئتخدم.للنابذةالخارجىالسطحتلمس

.الفيروساتدراسة

ثيودور.،سفيدبيرج،لبلازماا:أيضانظرا

نابشوالكتاب.الكتابالقادورات،ئابشو

القرنأوائلفىظهرواالكتابمنمجموعةالقاذورات

فيوالسياسيةالاجتماعيةالمفاسدلكشفالعشرين

فىالفسادعنكتبواوقد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

بعضإلىالانتباهولفتوا،الحكومةوفيالأعمالقطاع

وقد.العنصريةوالتفرقةوالبغاءالأطفالعملمثلالمشاكل

لأنهالقاذوراتنابشياسمعليهمروزفلتالرئيسأطلق

هؤلاءأنإلا.القاذوراتفيبالبحثيهتمونبأنهمشعر

بالمشاكلالجماهيروعيزيادةعلىعملواالكتاب

إصلاحعلىالأعمالوقطاعالحكومةوأجبرواالاجتماعية

.الجائرةوالممارساتالقوانين

.أبتونسنكلير،:أيضانظرا

.(م067-؟ءهـ،-.؟)الجعديالنابغة

ليلى،أبو،الجعديربيعةبنعدسبنعبداللهبنقيس

وكانالجاهليةفىاشتهر.المعمرينمنشاعر،الصحابي

وفد.الإسلامظهورقبلالخمرعنونهىالأوثانهجرممن

أبيبنعلىمع،صفينوقعةوأدرك،فأسلم!؟بدالنبيعلى

إلىمعاويةوسيره،الكوفةسكن.عنهاللهرضي،طالب

.هناكوماتولاتهاأحدمعأصبهان

كقوله:عمرهطولعنأكثرهفىتحدثكثير،شعرله

محلهاقبلعكاظشهدتولقد

الفتيانمأعدوكنتفيها،

ملكهفيمحرقبنوالمنذر

النعمانهجائنيوموشهدت

بالهدىأحمدجاءحتىوعمرت

القرآنمنتتلىوقوارع

.النونفحذفاضطرلكنهمن()أعدمعناهم()أعدوقوله

الرائيةقصيدتهعليطالرسولأنشدأنهالرواةذكروقد

فيها:قالحتى

وجدودنامجدناالسماءبلغنا

مظهراذلكفوقلنرجووانا

:قال؟(ليلىأباياالمظهر)أين!؟ي!:الرسوللهفقال

لهقالثم"تعالىاللهشماءإن"أجل،:قال،الجنة:قلت

فأنشدته:(.قولكمن)أنشدنيءي!:الرسول

لهيكنلمإذاحلمفيولاخير

يكدراأنصفوهتحمىبوادر

لهيكنلمإذاجهلفيولاخير

أصدراالأمرأوردماإذاحليم

فاك(أللهالالمج!مض!س!:اللهرسوللىفقال:قال

ثغرا،الناسأحسنعمرهبقيالنابغةأنفروي.مرتين

.أخرىعادتسنسقطتكلما

ومطلعها:،مشهورةطويلةالقصيدةوهذه

بالهدىجاءإذاللهرسولأتيت

نيراكالمجرةكتاباويتلو

ومنها:

معيومنأحسماحتىوجاهدت

تحوراثملاحماإذاسهيلا

بفعلهاوأرضى،التقوىعلىأقيم

أحذراانحوفةالنارمنوكنت

قوله:منها،جيدةالفخر،فىأبياتوفيها

خيلناتعودمالقوثموانا

وتنفراتحيدأنالتقيناماإذا

خيلناألوانالروعيوموننكر

أشقراالجونتح!سبحتىالطعنمن

نردهاأنلنابمعروفوليسى

تعقراأنمستنكراولاصحاحا

المائة.جاوزوقدالزبير،ابنأيامتوفى

الشعر.:أيضانظرا

بنزيادم(.406نحو)تالدبياليالئابغة

وأمه.بغيضبنذبيانبنسعدإلىنسبهينتهى،معاوية

ذبيانيفهوالذبيانيين،أشجعبنيمنأنيسبنتعاتكة

ابنةوله،ثمامةوأجمطأمامةبأييكنىوكانوأما،أبا

وبهذابالنابغةويلقبأيضا.بهاكنيوربماعقربتسمى

هذاتعليلفيالرواةواختلفواشتهر.عرفاللقب

منهملنانبغت"فقد:لقولهبهلقبفقالوا:،اللقب

وأرجلا،صارحتىالشعريقللملأنهأو"،شؤون

فيه.وتفوقهالشعرفىلنبوغه

ومطاالمعلقاتأصحابالجاهليينالشعراءأعلاممن

معلقته:

فالسندبالعلياءميةيادار

الأمدسالفعليهاوطالأقوت

وقد.شحيحةوشبابهطفولتهفترةحولوالمعلومات

ذبيانأشصرافمنكانالنابغةإن:بالقولالرواةاكتفى

دارتالتيوالغبراءداحسلحربمعاصراوكان،وبيوتاتهم

م(.8،6و)568عامىبينعبسوقبيلةقبيلتهبينرحاها



لغنيعبدا،بلسيلناا8

شيءأيأشعارهفييرداإذنهايتها،يشهدلمولعله

لانتهائها.لمجصل

وشد.الأشرافالشعراءمنالرواةبعضعندوالنابغة

فلزمهم(،206و08ء)الحيرةأميرالمنذربنالنعمانعلى

حقهتالفترةهذهوفى.قصائدهغررمنبكثيرومدحه

شانفقد،المتميزةالاحتماعيةوم!صانتهالأدبيةاشهرتهالنابغة

عليهشتعرضالشعراء،فتأتيهقبةعكاظسوقفيأسهيضرب

.العربأسواقانظر:.أشعارها

إلىوتوجه،الحيرةفيقابوسأجم!بلاطالنابغةغادر

الحارثبنعمروب!ضفونزل،الشامفيالغسا!شةبلاط

،النعمانأخاهومدحفمدحه،الغسا!شةملكالأصغر

النعمانوخلفه،ماتحتىعمرومعمقيمايزأطولم

الغسالمشةمنتقربالنابغةأنعلىاشواةويجمع.أخوه

أوقعفقدأسد.بنيمنوحلفائهماذبيانقبيلتهلحماية

وحلفائهمذبيانببنيالحارثبنعمروالغسانيالملك

ونجحتلقومهأضابغةافتولحمط،نسائهممنكثيراو!مبى

عليهمورد،الأسرىاعنالملكفعفا،ذلكفيسفارته

سباياهم.

إلىالعودةفىالنابغةرغبالغسانيالملكموتبعد

القصائد،فيهينظمفأخذ،الحيرةملكالمنذربنالنعمان

شيوقرمايزيلأنالنابغةوالمشطاع.لهمعتذراإليهويبعثها

القصائدهذهاعتبرتوقد.عليهالحقدمنالنعمانصدر

حساوأرهفهاوإبداعا،فناقصائدهأروعمنالاعتذارية

أشهرهاوم!.والمعانيالألفاظفيتصرفاوأكثرهاوشعورا،

مطلعها:التيبائيته

لمتنيأنك-اللعنأبين-أتاني

وأنصبمنهاأهتمالتىوتلك

م206سنةالمنذربنالنعمانموتبعدالنابغةرجع

قمةأحابغةاتبوأوقد.حياتهبقيةفيهاوأمضىقبيلتهديارإلى

فهو،رفيعةمنزلةالعربالنقادأحلهفقدبمعصرهفيالشعر

الأولى.أطبقةاشعراءمنيعد

عنفيهيصدر؟وجزالةرونقاشعرهفيالأقدمونورأى

الذينالشعراءمنعدوهفقدالمحدثونأما.طئوصعدق

وصساعة،فناالشعريتخذكانوأنه،الحسبقوةيتميزون

سجيته.معفيهيندفعولا

وعدوبة،اللفظفىوفصاحةرقةالنابغةشعروفي

وممسدة.الإعرابعنوبعد،التراكيبفيوسهولة

معشعرهفإنبموالشامالعراقفيالحضارةبراكزاتصاله

الشدةحظمتينا،رصيناالمتنقويالألعمرشديدظلذلك

اللين.حظمنأكثرفيه

حصىفيهارتىالتيتلكالشعريةصورهأجملومن

عراالذيالجزعوشعورالنفسيةبالحالةموحياحذيفةابن

وعمقالفنيإيحائهافىالأبياتافجمال.بموتهالناس

:الشعوريأطموقفتصويرها

نفوشهمتأبىثمحمئن،يقولون

جنوحوالجبالبحصنيوكيف

تزلولمالقبور،الموتىتلفظولم

صحيحوالأديمالسماء،نجوم

نعيهجاءثم،قليلفعما

ينوحوهوالحيندقيفظل

البائية،اعتذارسهمجرىتجريعينيةاعتذاريةوللنابغة

فيها:جاءوقد

لمتنيأنكاللعنأيتأتانى

المسامعمنهاتستكاليوتلك

قوله:فيهاماوردأجملومن

فرددتهاعبرةمنيوكفكفت

ودامعمسن!تهلمنهاالنحرإلى

الصباعلىالمشيبعاتتحينعلى

وازعوالتنيبأمئحأتاوقلت

شاغلذلكدونهفاولكن

عابعالأتبتغيهالشتعافمكان

بهههغيرفيقابوسأبيوغيد

فالضواجعراكصرودونيأتانى

ضئلةساورتنيكأنيفبمت

ناقعالسمأنيابهافيالرقشمن

بمالعربأسواق،العربأيامالشعر؟:أيضاانظر

.لأدبا،لعربيا

1461هـ،ا0501341)عبدالغني،النابلسي

شاعر.النابلسيإسماعيلبنالغنيعبدام(.731-

وقامبدمشقولد.صوفيةنزعةوذو،بالدينوعالم

والحجاز،ومصرولبنانبغدادخلاهازارعديدةبرحلات

رواجاأكثرهاأنإلاكثيرةمصنفاتلهأنمنالرغموعلى

افمام.تعبيرفيالأنامتعطيرالأحلامتفسيرفيمصنفه

التيكتاباتهإلىالجغرافيامجالفيالنابلسيوترحائمهرة

الحضرة:كتبهمثلالسياحيةالجغرافيةأنماطمننمطاتمثل

رحلةفيوالمجازالحقيقة،القدسيةالرحلةفيالأنسية

الرحلةفيالنابلسيةالتحفةوالحجاز،ومصرالشام

والبقاعبعلبكرحلةفيالإبريزالذهبحلةبمالطرابلسية

هوالزراعيةالجغرافيامنكثيرايتضمنكتابولهالعزيز؟

الفلاحة.علمكتاب

هـ،641-؟)إبراهيمبنعثمان،النابلسي

.الصفديالنابلسيإبراهيمبنعثمانأم(.432؟



الأولنابليون

إلىوصلحتىبهاوعملبمصرعاشالأصلفلسطيني

الإقليميةالجغرافيةفيكتابله،الفيومحاكممنصب

ويعرفوبلادهالفيومتاريخ:منهاعناوينعدةيحمل

بلادترتيبفيالقيومالحيعشعةإظهارهو:اخرباسم

منطقةعنالكتابهذافيالنابلسيويتحدث،الفيوم

بالنيل،واتصالهاوقنواتها،ومناخها،وسكانها،الفيوم

إلىوانقسامهم،الفيوممنطقةتسكنالتيالقبائلوأسماء

وعموما،الفيوممساجدعنكذلكوتححدثوحضر،بدو

الجغرافيةإلىوينتميأبوابعشرةإلىينقسمالكتابفإن

اللإقليمية.

عسكريتائدأم(.821-)9176الأولنالليون

عبقريةأشهرمثلوقدلفرنسا.إمبراطورانفسهتوجفرنسي

فىلواءرتبةتقلدمنأشوكانربمابل،زمنهفيعسكرية

أوروباغربىمعظمضمتإمبراطوريةكونوقد.التاريخ

.بونابارتنابليونباسمأيضاويعرفووسطها.

أم697عامفيالصغيرالعريفلقبعليهأطلقوقد

إيطاليا.فىميلانومنبالقرب،لوديمعركةفى

كورمميكاجزيرةفيأجاكسيوفىنابليونولد.طفولته

الرابوالابنالطف!!وكان.المتوسطالأبيضالبحرفي

والدهانحدروقد،بونابرترامولينووليتيزيالكارولالثاني

نبيلة.إيطاليةعائلاتمن

عمرهمنالتاسعةفيوهوأم977عامنابليوندخل

فرنسافيلوشاتوبراينمديخةفيعسكريةفرنسيةمدرممة

الموادمعظمفىمتوسطامستواهوكانترويز،منبالقرب

.الرياضياتفىمتفوقاكانأنهإلا،الدراممية

،أم785عاممنينايرفي.المبكرةالعسكريةسيرته

الجيشفيالمدفعيةسلاحفيثانملازمرتبةتقلد

عاموفيعاما.عشرستةحينئذوعمرهالفرنسي

فينقيبإلىثم،أولملازمإلىترقيتهتمتأم197

.أم297عام

الذين،المتطرفةاليعاقبةجماعةإلىانضمفرنساوفي

ديمقراطية.جمهوريةفرنسابجعلمنهمكثيرطالب

ودجوزدبنمننابليونتزوص!أم697عامفي.رواجه

جزرفي،المارتنيكمنفرنسيأصلمنامرأةوهيبوراني

منطفلانولهاأعوامبستةت!صرهوكانت.الغربيةالهند

السابق.زوجها

الرئيسيالعدوالنمساأصبحتأم697عاموبحلول

.الحربنابليونكعسببينهماالحرباندلاعوبعدلفرنسا.

منأكبرمنهاكلكان،جيوشأربعةهزمعاممنأقلوفى

الألبجبالإلىتقدمأنبعدنهائيا،انتصاراوحقئ.جيشه

العاممنأكتوبروفي.أم797عامأوائلفىفيينامهددا

التىكامبوفورميومعاهدةوالنمسافرنساوقعتنفسه

باريسإلىنابليونوعادفرنسا،أراضيتوسعتبموجبها

.الأبطالاستقبالفاستقبل

وخططرسمقدنابليونكانالوقتذلكحتى

،النجاحمنكبيرةدرجةعلىعسكريةاسشراتيجية

تقضيالخطةكانت.اللاحقةلحملاتهالأساسشكلت

قدربأكبرالخلفيةخطوطهفيمحتفظاالمعركةيبدأبأن

خطوطنقاطأضعفعنيبحثثم،الاحتياطمنممكن

اللحظةفىالنقطةتلكفيثقلهبكاملويرميالعدو،

الحاسمة.

مصرإلىنابليونأبحرأم897عاممنمايووفي

شهروفي.جندي)00.38منمؤلفجيشرأسعلى

فى(العسكريينمصر)حكامالمماليكنابليونهزميوليو

الأولفيأنهإلا.القاهرةمنبالقرباللأهراماتمعركة

ديفيد.لويسجاكللفسانخاصاوضسايتحذمكتبتهفيالأولنابليون

أغرلسي.االإمبراطورلملاطرساماد!يدعمل



الأولنابليون01

الفرنسىالأسطولتدميرتم،نفسهالعاممنأغسطسمن

قيرأبىمعركةفيقيرأبيخليجفىراممياكانالذي

اللوردبقيادةالبريطانىالأسطوليدعلى،البحرية

.نلسونهوراشيو

فىفش!!أنهإلاع!صا،نابليونغزاأم997عاموفى

فىالأتراكهزاحيثمصر،إلىفتراجععليها.الاستيلاء

أسياإيطافيالفرنسيالجيشبهزيمةسمعذللثوبعدقير.أبي

فرنسا.إلىفعاد

النمساويين،دجيشهفاجأأم008عاميونيووفى

ءوم1018عاموفيمارنجو.معركةفيوهزمهم

تثبيتعلىعملتالتىلونيفي!!،معاهدةالنمساويون

كامبوفورميو.معاهدة

حيث،الأولالطرازمنمدنيإداريأنهنابليونأثبت

يشكللايزالالذي،المدنيالقانونأونابليونقانونوضع

الفرنسى.المدنىالقانونأساس

مجلسقبلمنانتخابهتمأم،408عاممنمايووفى

مننالثانىوفىأغرنسا.إمبراطوراأغرنسياوالشعبأصشيوخا

إمبراطورانفسهنابليونتوج،العامنفسم!ديسمبرشهر

وفيباري!.فينوتردامكاتدرائيةفيجرتاحتفالاتفي

هولندابضمذروتهاإلىإمبراطوريتهوصلتأم081عام

إليها.ألمانياشماليمنكثيرةوأجزاء

المكون-نابليونجيشعبرأم812عاممنيونيوفى

وأندفعروسيا.إلىنيمننهر-رج!!000006من

وبعد.اسمكانمنتقريباخاليةأججدهاموس!صإلىالجيش

نابليونإمبراطورية

لأولا

هزمأوروبا.أرحاءمعظملتشمم!!م2811عاماصورشهإمرازامتدتء.أ697عاملر!ساعرحاحصمانالليولىأصبح

جيشالاحقوقتفىل!صد.أم418عاءأعرسىاالصهـشعرأضارأ!اع!زأخبرأم381عامنيمبرحفيسالليولى

حاضها.التىئيسيةأااهعاركالحريصةأتع!-!ء.أ318عاءشاذسلوكطهرمالهغيرآحر،

:في!ئيركألتن+*ير-س؟مممالم!و*ألر-فر،كا--ولىءكالا-علا37د-ع7صع،عكاح

ك!كا!لم!3(/كاكاكا3؟؟7ءيربنءع

جأ؟/؟،المرويحإممم7كصص-ء34صكا!!ءلإكا

لم.7ثهح!آ!آ!ئمأ)2-7ءسسأو!حم!شتوكهلم!هط-ص!كأ؟-عسمم!!3ع3-لى،!كا-.3لأالمفولمجا-ءحءع!+علأح3ءيز؟ى
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آدن!مر*ررسلاكا2،ء

الأضبسىالمحبطامصريه!كاكاثنثتء4!رر،/مممهولل!نلئز،دأ.لينرسوواع-لىعءاكا?؟!اجمثش

ليالسضكاإىس!!آ-فهـص--!1م01181وارسودوقيةلأع-ش-ع!دى3س3ء؟ل!

ط-ا-أألرو8ل!قنى؟!!،م.ءمورثسنعابياأ؟ألكبراعءعلأ3علأ3!7"!عء""دعزس

.!7لاإلا33ءلأ(لأ،.لمارشىأم8آلإ-5أم608م81ة-76*-اوس!ر37-7كاصح!برنر4/دلاحيرش!وءئنكأفيصء

!-(زفرنسايدفيفىلرايى-.إنبب*ابكرأاشئردفمءير.!كا3سط43ءكاكيلملمحسسننيهككخدإحابهو4!كاء73ء،"3!فيىاء؟

!،م!.ص9801ع3-كا!ك!فى-سبه+-ء3!،-بي،(ىص"خ!77بنكايم

--"لى-!!*لبمإ!سموشمرالطالدامفساإ،النمسا!ءترلم-؟عسزكسرر-3-ح!رزخح!!يرءبننم

-.-+!/س33ع+،كطنهض-+

2،!---رو!/.عماز%تيتنلالىططتأ---لأ؟/و-د-أض-%!شنوانم!

كا!؟،برء3ر!سلدامالم!لا3كاكاءجي!جي

!ا4!!!ع-فيم4181-8081-7اكورساكا*أعس1*تولسالما،!!ل!!!كا-رعكا33ىالالاكاكا?لمصص؟ء*?يرجم!كابر؟ء2حءلأ!كا،؟

،ر!ير13لإير1عالجريرسشبهءحرو!،ب!.طولؤ!الداإ،ا*ح*3-اكا+ع3*3--كا7!ء3،"ءينخدفيكاء!لآكا!ءس/

ا-ص"---ش!*لم!ء3كاء3+!مجئطهئهثيئ--دبه!س1،كابم؟!ء-،،ء3لمء

ضيممعع.مدريد-(حاكسحو،،فوما.!3!-؟-3عء*!،+شكا-عح!،ءء!لاج،ءكاء!،ء!!ع

3ءغ؟!ع!ع"ين.3!*يمءكا-ء،ء!كا!يم؟إ

!به!ميزنرفيس!انماا!كلء733عكأ!لا!ءلأزولم3
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-كا-مء،--/!،-!ح-ء؟لمثخكليرىل!4!

1.3حهـيرحلأ-6+ر.

الأعو!3\*-سص---صطيه!!صلحم!/!ألاص-و!..!ط4يصر؟!؟3؟3ل!برصء

!أ8"فياكع!ىبرءلاى7زرص-3ء!عء3+ثحص-ححح!-هـ،-*كلء،%لى*س!!.!!ئض-ولو-بريهلأكا،ح!كر،!3!اك!ور!يا،عابر!
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لأمالطا!رترير-ا/3يركادع.
مأ971عاملمحيثرس!ا-ا--أءع-!!!كا؟؟كا/

.2811عامليلابليىإملراطوريةإلىأصيمت!/"3(،+لاعالمدوسطألملآنجدضأشبحرفلشهي!3المبزنرخ\"!
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..39!صد3ء؟،ع3?لا؟لأ93،"كاح3



11الثالثنابليون

العريفرفاتوضعتبماري!.القبةكسيسة!ىشيدتنابليونمقبرة

.م5.4حواليترتفعالتيالمقبرةهذهفيالصغير

دمرتموسكوالفرنسيالجيشدخولمنوجيزةفترة

أجزاء-المنسحبالروسيالجي!قأشعلهاالتي-النيران

جيوشهتزويدمننابليونيتمكنفلماموسكو،منكبيرة

العواصفضدتكافحجيوشهوأخذت،بالإمدادات

وهلكالتجمد.حدبلغتالتىالحرارةودرجاتالثلجية

هامواأوأسرواأوجندي000/005نحوالحملةتلكفي

وجوههم.على

منعدائياحلفانابليونوأجهروسيامنعودتهوبعد

أكتوبروفيوالسويد.وبروسياوروسياوإنجلتراالنمسا

،الأممعركةفيليبزجفيالطرفاناشتبكام813

الحلفاءفطاردهفرنسا،إلىأدراجهوعاد،نابليونفهزم

ثم.أم481عاممنمارسفيباريمه!علىوالمستولوا

جداالصغيرةإلبالجزيزةحاكماوعيننابليوننفي

لإيطاليا.الغربىالشماليالساحلطرففيوالواقعة

باريسنابليوندخل،نفسهالعاممنمارس02وفي

كانتالتيالجماهيرأكتافعلىمحمولآإلبامنعائدا

باسمه.تهتف

ولنجتوندوقعلىهجومانابليونضمنيونيو18وفي

التاريخمعاركأكثرمنأصبحتالتىلمجانجلترا،واترلوفى

علىأ!بريطانيةاالقواتفيهبدتالذيالوقتفي.شهرة

أزرمنلتشدبولخرالقائدقواتوصلتالانهيار،وشك

الجيشتلقىللعدوالهائلالعدديللتفوقونتيجة.ولنجتون

ساحقة.هزيمةالفرنسي

جزيرةإلىنابليوننفينفسهالعاممنأغسطسوفي

الموحشة.هيلانةسانت

إصابتهنتيجةأم،821مايومنالخامسفينابليونتوفي

إلىأعيدجثمانهأنإلا،الجزيرةتلكفيودفن،بالسرطان

القبة.كنيسةفيودفن،باريس

إمبراطورأم(.873)8018الثالثنابليون

الإمبراطوريةأم087-1852منالفترةفيفرنسا

الهامةالأوروبيةالسياسيةللتغيراتمعسايراوكان،الثانية

كثب.عن

لويسابنوهوباري!.فىنابليونولد.حياتهبداية

قانوننفى.الأولنابليونوأخوهولنداملك.لونابرت

فرنسا،منبونابرتأسرةأم681عامصدرفرنسي

وسويسرا.وألمانياإيطاليافىشبابهنابليونلويسوقضى

ثوريةبمجموعاتارتبط.أم832عامألعمرتهربأصبح

بحكومةالإطاحةحاولإيطاليا.فىالكربوناريأمثال

وعاود،ستراسبورجفيأم836عامالملكيةفيليبلويس

فيليب.لويسانظر:.أم084عامبولونيافيمحاولته

الفاشلةالمحاولةعقبهاماسمهحصمنفيسجن

وخلال،ام846عامإنجلتراإلىفرلكنه.ام084عام

جاعلاام(،)983النابليونيةالأفكاركتبالسإنهذه

الفقرالقراضكتبكمامثلا،الشهيرعمهسيرةمن

والألم.للفقرحدوضععلىالعملمقترحاأم(،84)4

إلىأم848ثورةأدتعندماالإمبراطور.نابليون

وتمنابليونلويص!رجع،الثانيةالفرنسيةالجمهوريةظهور

وفازرئيساانتخبشمهرتهوبفضل.المجلسفيانتخابه

ملايينسبعةمنصوتالمليونونصفملاينبخمسة

شصوفي،للجمهوريةالي!نوأدى.مقترعالمليونونصف

بينالصلاحياتكليجمعأناستطاعأم،851ديسمبر

.أم852عامإمبراطورانفسهوأعلنيديه

متضاربة،وقتهاالداخليةنابليونسياساتظهرت

غيربمغامرينمحاطاوكاندكتاتوريا،حكماح!صمحيث

سلطاتأنإلا،الرجالكلتصويتإمكانيةورغمأمناء.

الصحافةعلىفرضكمانافذةغيركانتالتشريعيةالهيئة

.مناقشاتأينشرعدم

إلىام086بعدنابليونفيهتحولالذيالوقتوفي

عاموفى.فاتقدالوقتكان،ليبرأليةإمبراطوريةتكوين

بالديمقراطيةمطالبابلفيل،بيانجامبيتاليوننشرأم986

واطلق.الصناعةعصرمشاكلنابليونأدركوقتها.الجذرية

مساعدةومنح.الفرسصهوةعلىاشتراكياسمعليه

والفقراء.الحديديةوالسككوالمصارفللصناعةحكومية

الذينالأوائلمننابليونكان.الخارجيةالشؤون

منالخلافاتتسويةوحاولالعالميالسلاحنزعاقترحوا

وأدى.بالقوميةالمطالبينمعوتعاطفدوليةمؤتمراتخلال



الثانينابليون12

وتوحيدرومانيالاسحتقلالالمساعدةيدمدفيبارزادورا

ألمانيا.توحيدقصدغيروعنإيطاليا،

الإمبراطوريةأنأعلنإمبراطورا،نابليونأصبحعندما

منمتتاليةسلسلةنحوفرنساقادحينفي،السلمتعني

مأ984عاموفي.أخرىبلدانفىالفالثملةالمغامرات

وإعادةالكاثوليكيةالجمهوريةإسقاطعلىنابليونسماعد

حربفيأم854عاموتركيابإنجلتراالتحقأنهكماالبابا.

بمساعدةأم985عامسراووعدروسيا.ضدالقرم

أجا،إيطامنالنمساوي!!إحراجعلىحصافورديالكونت

كطفور،انو:.سافويرنيستسلمعلىالتعهدمقابل

عسدما،الحربمنانسحبنابليودأنغير.ديالكونت

كونفدراليةتكوينعنبدلآأجا،إيطاتوحيدوجوبرأى

عامثورتهفيأجولندياالشعبمساعدةوحاول.ضعيفة

برنامجادعمكما.ينجحلملكنهروسياضدأم863

.أم864عامللمكسيكإمبراطوراماكسيمليانمنجعل

عامالأمريكيالضغطولكنفرنسامقامرفعنابليونود

ماكسيمليانوتركجنودهسحبعلىأجبرهأم867

.بالرصاصرمياليقتل

بروسياوزراءرئيس،بسماركفونأوتوسعى.الهزامه

ولاياتلتوحيدمشتركةقضيةنحو،الخارجيةالشؤونووزير

سريةبمحاولات،فرصةبسماركنابليونومنح.المشتتةألمانيا

هذهعرفتوعندماوبلجيكا.ولوكسمبرجراينلاندلضم

بسماركعبأألمانيا.فىكبيراسحطهاممببت،التحركات

البروممية-الفرنسيةالحربإلىفرنساوقادالألمانيالعامالرأي

الألمانية.اللإمبراطوريةوأنشأأم087عام

معأم087ممبتمبر2يوممميدانفينابليوناستسلم

4يومالإمبراطوريةالثوريونوألعمقط.جندي000.08

.أم087ممبتمبر

بعدبإنجلترا،تشيزلهير!متفيالثالثنابليونتوفي

إمبراطوريته.سقوطمنسنواتثلاث

أوجينيبمالبروسية-الفرنسيةالحربأيضا:انظر

مونتيجو.ديماري

دوقأم(.832-)1811الثالينابليون

تمنى،النمساويةلويسوماريالأولنابليونابنرايخستاد،

إمبراطوريتهليرثولد،لهيحونأنكثيراالأولنابليون

روما.ملكولقبه،الفرحمنبكثيرابنهوتلقى

عنتنازل،أم481معنةالأولنابليونأبعدعندما

لمالشيوخمجلسأنإلا،الشابلصالإبنهالعرش!

.العرشرأسعلىعشرالثامنلولسوعينباللقبيعترف

فرالسيسأررها،واببلاطليعيشابنهالويص!ماريأخذت

واترلومعركةفيالأولنابليونانهزمعندمابالنمسا.الأول

نأغيرملكا،الثانىنابليونبابنهنادىأم،815سنة

النمسافىالثانىنابليونوبقىأخرىمرةتجاهلوهالفرنسيين

سنةرايخستاددوقلقبوالدتهأسرةمنحتهحيث

.أم818

القامةطويلشالاوكانالشة!ناللمون.د!أ
".!ويء.به!"سم

ودفنسنة12يناهزعمرعنالدرنبمرضتوفىونحيلا.

طلبتبفيينا.،هابسبيرجفيالأسرةكنيسةمقبرةفي

نأإلافرنساإلىجثمانهإعادةبعدشيماأ!فرنسيةاالح!صمة

قام،أم049مشةفي.سنواتأصعدةبالرشضقوبلأطلبا

فيالأولنابليونجثمانلجوارأج!صنجثمالهبنقلهتلر

فيالتانينابليونولد.باريسفىالقبةكنيسة

الصغيرالشرمسرحيتهفىروستانإدمونواعتمد.لاريس

الثاني.نابليونحياةعلى

علىغالبايطلقاسمنابليونق!رانين.قوالينئايليون،

عنلهتمييزاالفرنسيالمدنيأسقانوناتحويالتيالقوانين

بونابرتنابليونعينام،008عامفي.الجنائيالقانون

فىالفرنسيةالمدنيةالقوانينلجمبمالمحلف!تمنهيئة

بهذهالعملسريانوبدأ.أغوان!تامناحدةومجموعة

القوانينأصبحتنفسهالعاموفي.ام408عامالمجموعة

إمبراطورانابليونصارأنبعد،نابليونقوانينباسمتعرف

المدني.القانونالرسمياسمهالحنلفرنسا.

فيالمألوفةالقوانينبينولحمطاحلانابليونقوانينكانت

واءمتكماجنوبها.فيالرومانيةوالقوان!تفرنساشمال

منحتإذسبقتها،التىوالأفكارالفرنسيةالثورةأفكارل!ت

الأفكاربعضعلىأبقتلكنهاجديدةحرياتالشعب

القانونعلىتأثيرنابليونلقوانينوكان.الإرثنظاممتل

ومقاطعةلويزيانا،ولايةوفي،الجنوبيةوأمريكاأوروبافي

ذاتها،فرنسافيحتى،تضاءلقدتأثيرهال!ش.كويبك

ألمحاكم.وأحكامالجديدةالقوانينبعضمحلهاحلحيث

إبريقيةأوراقذاتالخضراء،النباتاتلبعضاسمافالئط

آكلةالنابنطونباتات.للحشراتمصائدوت!صنأصشكل،ا

النباتانظر:.بالحيواناتتتغذىأنهايعنيوهذاللحشرات

النباتاتمثلطعامهاأضابنطانباتات.!تصنعالحشراتاكل

انظر:.الضوئيالتركيببطريقةالأخرىالخضراء

التيالأماكنفيالنابنطنباتاتوتعيش.الفوئيالتركيب

تحتاجهالذيالنيتروجينمنقليلةكميةعلىفيهاتتحصل

النباتاتاصطيادهايتماالتيالحشراتوتمد.التربةمن

إضافي.بنيتروجين

نباتاتكلبينمتشابهةالحشراتاصطيادوطريقة

عنالنابنطنباتاتإلىالحشراتاجتذابويتمالنابنط
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صكأا

الأنابي!.تشبهالتىأوراقهفيالأمطهارمياهيحفظالنابنطنبات

الماء.لىفتغرقالحشراتالأوراقتصطهاد

الذيالرحيقأو،الشديدةورائحتهاالزاهيةألوأنهاطريق

الشالشعيراتوتمنع.النباتإبريقشفاهحولإفرازهيتم

منالحشرات-للأسفلوالمتجهة-الداخليالجدارعلى

تدعىكيميائيةموادبوساطةالحشراتوتهضم،الهرب

قاعفيالمتجمعةالأمطارمياهفيالنباتيفرزهاالإنزيممات

الإبريق.

تعيشكلهاالنابنط،نباتاتمنفصائلثلاثوتوجد

.الحارةالمناطقفي

مناطقفيعشرأصسبعةأالأمريكيةالأنواعوتنمو

وشماليوالهادئالأطلسىالمحيطسواحلفيالمستنقعات

الأوراقمنالمكونةالنابنطونباتات.الجنوبيةأمريكا

سم.أ2و.عشرةبينأطوالهاوتتفاوتضيقة،المنطبقة

نباتمننوعاسبعينحواليالاسيويةالمجموعةوتكون

جنوبيفيالمداريةالمناطقفيتنموالنباتاتوهذه.النابنط

معايشاالنابنطوينموأسترأليا.وشماليوإندونيسيااسيا،

أباريقوتنمومتسلقا.أواخر(نباتعلىينمونبات)وهو

تشبهمتحورةأوراق)وهيالمحاليقنهاياتمنالنابنط

يساعدها،النبتةمنرفيعلولبيجزءوهي،الملفوفةالأسلاك

وهى.الفمفوقيبرزغطاءولهابمساندها(التعلقعلى

لترينيسعبورنيوفيالأنواعوأحد،سم03إلىسمهبطول

السائل.من

منالجافةالمناطقفي،الذبابصائدنباتوينمو

منالأباريقوتنموأستراليا.غربىفيالخثيةالمستنقعات

تمتدوبريةأضلاعذاتوهىسم5وطولها،الأوراققاعدة

جوانبها.أسفلحتى

كاتب.م(7791-9981)فلاديمير،نابوكوف

واسملوكالمعقدةبحبكتهارواياتهاشتهرتالمولد،روسي

بحكمةالنقادويشيدأبطالها.اتجاهعنهمايعبرالذيالمعقد

اللغةوثراءالمعقدةللكلماتواستعمالهنابوكوفروايات

نشرتالتيالرأسقطعإلىدعوةرواياتهومن.المستخدمة

الولاياتوفي،أم389سنة)سابقا(السوفييتيالاتحادفي

حيطةبمأم069سنةوبريطانيا،أم959سنةالمتحدة

نشرتالتىلوليتاام(،)419الحقيقيةنايتسيبستيان

ما589لشةالمتحدةوالولايات،أم5ء9سنةفرنسافي

الحريقأم(؟)579بنينوروايةام،959سنةوبريطانيا

نشركماام(.69)9وأداأم(،69)2الشاحب

منالعديدوترجموقصائدقصصمجموعةنابوكوف

الإنجليزية.اللغةإلىالكلاسيكيالروسيالأدبمؤلفات

سنةنقحالذيأم()519ذكرى،تحدثكتابهويعد

منمجموعةنشرتموقد.الذاتيةمميرتهأم669

فيكورنيلجامعةفىألقاها-نابوكوفمحاضرات

تحت-العشرينالقرنمنالخمسينياتفيالمتحدةالولايات

أم(.089)الأدبفىمحاضراتعنوان

إلىأسرتهانتقلت.بطرسبرجسانتفىنابوكوفولد

البلشفية.الثورةبسبب،أم919سنةأوروباغرب

منبإنجلتراكمبردجبجامعةتعليمهنابوكوفتلقى

لى!أم229سنةومن.أم229سنةإلى9191سنة

رولمميينوسطوباريسبرلينفيعاش،أم049سنة

.الثورةبسبببلادهمغادروااخرين

بعدفيمامعظمهاترجم،الروسيةباللغةرواياتهكتب

نابوكوفاستقرأم،049سنةوفي.الإنجليزيةاللغةإلى

عادثم.الإنجليزيةباللغةالتأليفوبدأالمتحدةالولاياتفي

.عمرهمنتبقىماهناكليقضيأم9ء9سنةأوروباإلى

تقعوميلانو.رومابعدإيطاليامدنكبرياتثالثةظ!لي

الغربيالساحلعلىالمنخفضةالتلالمنسلسلةسفحعند

أ!.)3667ءالسكانعدديبينإيطاليا.جنوبىمن

فيالرئيسيةالتصنيعمراكزمنواحدةنابولىوتعتبر

ويأتيمهما.بحرياميناءنابوليخليججعلهاوقدإيطاليا،

ذاتالأماكنلمشاهدةالعالمأرجاءمنكثيرمنالسائحون

نابولى.منطقةفيوالطبيعيالتاريخيالطابع

المستعمرونقامالميلاد،قبلعامستمائةحواليقبل

إلىكم23نحوتبعدالتي،كومايمنطقةمناليونانيون

لنابولي.الحاليالموقعمنبالقربمدينةبتأسيس،الغرب

وسموها،بارثينوباسمالمدينةعلىاليونانيونأطلقوقد

أهلعلىيطلقومازال،الجديدةالمدينةأي،نيابوليسأيضا

بينالفترةمنأجزاءخلالوفي.النيوبوليتانييناسمنابولى

نابوليكانت.أم86و.الميلاديعشرالثانيالقرن

وجزيرةالجنوبيةإيطاليامعظمشملتالتيالمملكةعاصمة

!

أثركا؟؟لأ،لأكل74!،س؟اء

ط!!*!كاير!ع

ء؟3
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!لالسمتحتلنابولي

حليجبطولمححفضة

البركاىوالحبل.نالولي

الحلرو-إلى-فيزوف

حمالإلىاصكثيرايضيص

لوليوط.المديمةمحظر

رئيسيإيطالىميماء

ثير.صناعيومركر

لإقليماعاصمةالمدينةأصبحتأم861ومنذ.صقلية

وإداريا.سياممئاالإيطاليةكامبانيا

حادةمتماقضاتعلىنابوفيمدينةتحتويمما.ا!لدينة

اأ!أتخاالجمالمنكبيرقدرعلىطبيعيةمناظرتضم

أبراتترصفع،الشرقيعأغصاأاوفي.مزدحمةشعبيةأحياء

حيويش!صل.والمصانعأصممكنيةاالمبانىفوقالكنائس

نا!ليقلبأ!سيقةاالمزدحمةبشوارعهنابوليسباكا

ريفيرالطهوليقعالمدينةمنالجديدالغربيوالجزء.القديمة

كيلوخمسةمسافةيمتدعريضطريقوهىكيايادي

م!صظحديثحيوهناك.نابوليخليجطولعلىمترات

الخليج.منأقيببارابيةعلىيقعفوميرويسمىبالسكان

أحصورباتذكرالمدينةفيالقلاعمنعددوهناك

منعددعلىالآنتحتويالقلاعهدهلكنالوسطى

هذهأقدمأحدتوقد.الحكوميةالم!صاتبأوالمتاحف

مناسمها(البيضة)قلعةديلوفوكاستلوهي-البنايات

الرالكلشرالقرنفيشيدتالتيلمحانتلموقلعةأماهيئتها.

فقدعشرالسادسالقرنفىتومميعهاجرىثم،الميلادي

الشيقةالأماكنومن.سمنواتلعدةسجناامعتخدمت

النباتية.والحديقةالعامالمتنزهنابوليفيالأخرى

فيالطبيعيةالمناظرأروعمنمجموعةوسصأنابولىتقع

لتصويرللقيامهناكإلىأغنان!تامنأسكثيراويذهبأوروبا.

البركانوهو،فيزوصجبلويرتفع.الناسأرالطبيعيةالمناظر

مسافةعلىيقعسهلفىأورولا،قارةفيالنش!أالوحيد

آتاروتقع.ألمدينةامنالشرقىالجنوبإلىكيلومتراتعشرة

علىوءامحتابيا،وبومبيهركولانيم،القديمةومانيةأاالمدن

وأسكياكابريجزيرتاوتقع.نابوليمنكم32مدى

نالولي.خليججنوليالحلابةوطبيعتهطبمناخهماالمشهورتان

علىالتلجوانبعلىوالحمضياتالعنبمزارعوتنتشر

منقليلةكيلومتراتبعدوعلى.للحليجاخشرقيالشاطئ

جميلامنظرالوسيليبومدينةتعمم!،أضالوليأخربياالجنوب

.فيزوف؟بومبى،هركولانيمبمكابري:انف!إ.نابوفيلخليج

الزوارمنللكثيرانطباعايعطوننابوفيس!طن.السكان

.أخرىإيطاليةمدينةأيةمواطنيمرتحرراويةحيوأحصبأنهم

أغنياتوهناك.نابوكطحياةفيمهمادوراالرسيقىوتؤدي

لوتشيا،وسانتافونيكيولاوفونيكيوليوميوأوسوليمثل

العالم.منكثيرةأجزاءشيمعروفةالمدينةموسيقىجعلت

يعقد،مشويموسيقىاحتفالوهوبيديجروتا،مهرجانوفي

الشعبيةالأغانيأحسنا،ختيارأحراءافيمسالقةالناس

دورأكبرمنوهوكالرلوسانمسرحأنكما.الجديدة

العرضقدم،متفرج0053يعمئنحوأجا،إيطافيالأوبراا

/.الشهيرةالأوبراتامنلكثيرالأولا

المتنوعةالأطباقمنالكثيرنابوليفيالطعاميشمل

ونابولى.الشعريةأوالمكرونةأوالإممباجتيمنالمصنوعة

البلاطفيالخبازينأحديكونربماالتيالبتزا،مهدهي

.الميلاديعشرالثامنالقرنبدايةفيابتدعهاقدأ!لكيا

والمأكولاتالأسماكمنال!ضيرأيضانابولىأهلويأح!!

.الأخرىالبحرية

نابوليفىالوطنيالمتحفيعرض.الثقافيةالحياة

أغنيةاوالمقتنياتالأعمالمنالمجموعاتأكبرمنواحدة

)موزاي!ض(زجاجيةأعمالأالمجموعةوتشمل.القديمة

وبومبىهركولانيممنوتماثيلخزفيةوأعمالورسومات

الملكيالقصرويشمل.القديمةاليونانمننحتوأعمال

عشرالثامنالقرنلدايةفيبنيالذي-كابوديمونتيفي

والذيالقوميالمعر!ه!-نالوليأطلوكس!صيامقرا،الميلادي

أضحتواالصينيوالخزفاللوحاتمنمجموعةيمتلك

كبرىوهى-القوميةالم!صتبةوتحتوي.المرسومةوالأقمشة
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منوالالافمجلد،مليونمنأكثرعلى-المكتبات

الملحق،مارتنالقديسديرويعرض.النادرةالخطوطات

وتارللفنمخصصةمتحفيةمجموعةسانتلموبقلعة

الإمبراطورأسمهاالتينابوليجامعةوتعد.نابولي

منالمدينةفىماأشهرأم422عامالثانىفريدريك

.وكلياتمدارس

نابوليفيالصناعيةالمنتجاتتشملالاقتصاد.

والمحركاتالكيميائيةوالمنتجاتوالإسمنتاسحيارات

الصناعيةوالمنطقة.والنسيجوالسفنالمكاتبوآلات

فيللمصاختجمعاكبرهيوحولهاالمدينةداخلالمتقدمة

جزءكلمنسفننابوليميناءوتستخدمإيطاليا.جنوبي

المصنوعاتمنتنئالعديدنابوليومازالت.العالمفي

وهي.اسشينعبربهامشهورةأصبحتالتيالتقليدية

منالمصنوعةوالأشياءوالنبيذالأطفالقفازاتتشمل

.والمجوهراتالأمشاطمثلالمرجانيةالأصداف

مستعمرةقرنمنأكثرظلتأنبعد.تاريخيةنبذة

عامحوالطالرومانيةالسيطرةتحتنابوديدخلت.يونانية

قدالمعتدلومخاخهاالمدينةجمالوكان..مق326

عاشوقدالأثرياء.الرومانيينلدىالمفضلالمنتجعجعلاها

دفنثمعاماعشرينمنأكثرنابوليفيفيرجيلالشاعر

منها.قريبتلعلىموتهبعد

،م476عامالرومانيةالإمبراطوريةسقوطوبعد

نابولىعلىالسيطرةأجلمنمختلفةشعوبحاربت

علىبالسيطرةقاموقد.الإيطاليالجنوبباقيوعلى

والنورمنديونواللومبارديونوالفرانكيونالبيزنطيون،المدينة

ودخلت.الوسطىالعصورخلاللفتراتوذلك،والألمان

وتمسكأم442عامفىالأسبانىالحكمتحتنابولي

التالية.سنةوالخمسينالماثينمعظمبالمدينةالأسبان

منالأولىالسنواتخلالنابوليالنمساوحكمت

المدينةأصبحت،أم734وفى.الميلاديعشرالثامنالقرن

فرعوحكم.الصقليتينمملكةيسمىمستقلبلدعاصمة

.البوربونانظر:المملكةهذهالبوربونعائلةمنأسبانى

توالىام(،481-1)997النابليونيةالحروبوخلال

شقيقمنهمالفرنسيينالحكاممنسلسلةنابوليعلى

،ام581فيالسلطةالبوربونواستعاد)جوزيف(.نابليون

عاموفي.أم086عامحتىالصقليتينمملكةوحكموا

إيطاليامملكةمنجزءاالصقليتينمملكةأصبحت،أم861

المقليتين.مملكةان!:حد!ا.المشكلة

ام(،145-أ)939الثانيةالعالميةالحربخلالوفى

الميناءومنطقةنابوليوسطفيكثيرةمبانيالقنابلدمرت

نقصوقدكانبناؤها.أعيدالمدمرةالمناطقهذهولكن

ومنذ.نابوليفيطويلااستمرتالتيالمشاكلمنالمساكن

علىالإيطاليةالحكومةعملت،العشرينالقرنسبعينيات

العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي،النقصهذاتخفيف

المدينة.خارجالجديدةالمساكنببناءالحكومةقامت

إفريقيا.جنوبفيالمقاطعاتأصغرمنكانتظطل

بينالفترةفيإفريقياجنوبمساحةمن8%مساحتهاتبلغ

الشسرقىاسحاحلعلىتقعوهي.ام499و0191عامي

الدافئ.الهنديالمحيطبمحاذاة

الحكمونظامالسكان

رئيسيةسكانيةمجموعاتأرلغناتالفى.السكان

ويتركزالزولو.منمعظمهم،منهم82%السوديشكل

ناتالحدودداخلالواقعةالكوازولومنطقةفىوجودهم

بالمنطقةالس!ظنمجموعمن8%حواليوهناك.القديمة

الذين-الهنودجاءوقدهنود.أغلبهمالاسيويينمن

ناتالإلى-والنصارىوالهندوسالمسلمينمنششكلون

ويتحدث.الميلاديعشرالتاسعالقرنستينياتخلال

الهندوسأما،والغوجاراتيةالأرديةاللغةالمسلمون

والغوجاراتيةوالتلوجوالتاميللغاتفيتحدثون

علىيزيدماناتالفيالهنودنسبةوتبلغ.والهندستانية

يعيشحيثإفريقياجنوبفيالكلىمجموعهممن%85

من7%حواليالبيضويشكل.ديربانمدينةفيأغلبهم

الذينالبريطانيينالمهاجرينسلالةمنوهم،المنطقةسكان

منالبيضالسكانمننجدكما.الإنجليزيةاللغةيتحدثون

الهولندية،منمشتقةلغةوهيالأفريكانيةاللغةيتحدث

والأفريكانية.الإنجليزيةاللغتينبينيجمعمنمنهموقليل

عناصرمنخليطوهمالملولونأيضاناتالفىويقطن

أكثرأماتقريبا،السكانمجموعمن3%يشكلونعدة

مدنشملتالتيالمنطقةفهي،بالسكانازدحاماالمناطق

بيترمارتزبيرج.-نداناإ-تاونينبا-ديربان

اثحيط

ضىلاأ

الكاقي3مقاطعة

ك!حمأكاوصسصس!

المحيط

لأطلسميئا

الجتولي

الهنديالمحيطساحلعلىتقعإفريقيا.جنو!أقاليمأصغركانتناتال

رملية.شواطئساحلهاويكتنف
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كوازولومقاطعةمنجزءاناتالأصبحت.الحكمنظام

الجمعيةفيمقعدا04الجديدةوللمحافظة.الجديدةناتال-

فيوزراءيساعدهرئيسالهاأنكماإفريقيا،لجنوبالوطنية

الإقليمية.الحكومةشؤونتسيير

الاقتصاد

توجدحيثناتالفيالزراعيالإنتاجيزدهر.الزراعة

الدافئ.والمناخأممافيةاوالأمطارالخصبةالتربة

وعورةمنها،عديدةأخرىعقباتناتالواجهتولك!

،والجفافالانحدار،الشديدةالأوديةاوجود،السطح

أكثرناتالفيويوجد.الغاباتإزالة،التربةتعرية،التجريف

هكتار.000.4حواليمساحتهاتبلغمزرعة.0007من

فيالغاباتإنتاخ!من37%ناتالفيالغاباتإنتاجويشحل

موجزةحقائق

سممة.8105412:السكان

.2كما!5351:المساحة

ليترمارتربيرج.:العاصمة

وأوملازي.وليزمارنربيرخ:ديرسادالكبرىالملدن

والس!-الشاصيةوالدرةوالمواكهاحلحوما:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

الحام.الصساعةوحشص

.والمسموحاتوالفولادالأعديةاوصاعةوالورقامميميائيةاالمواد:الصناعة

والرركونيوم.والتيانيومالحديدوحامالححرياغحماا:التعدين

محاربوههزموقدىالزولو،قبيلةعلىملكاكاد(اليمين)إلىسيتسهوا،

يعيشودالزولوبعض!مازال.أم987عامإساسدلوانا!يليةلري!اأقوة

.ناتالمنطقةفي)أعلى(ا!م!سامسقو!ةتقليديةماد!ي

أرضمثلمناطقفيالغاباتت!ضرحيثإشريقياجنوب

قطعيتمأيضاوهنا.الوسطىوالمنطقةالزولووأرضالمابوتالا

الأ!شرالية.والأكاسياالصنوبرأشسجارمنالصلبةالأخشا!ا

زراعةوتقومالسكر.لإنتاجمهمامركزاناتالتعدكذلك

حيثالأوسطوالإقليمالساحليةالمساطقفيالسكرقصسب

الأحرىالزراعيةالمنتجاتوتشملالصقئ.منالمناخيخلو

والدواجن.والخضراواتالشاميةوالذرةوالفواكهاللحوم

احتياطيمنكبيرةكمياتناتالتملك.التعدين

ريفركليبحقولمنامشخراجهيتمالذيالحجريالفحم

فيتنحصروكلها،وسومكيلىونونجوماويوترشت

والمعادن.بيرتشاردزميناءعبرتصديرهويتم.الشمال

والزركونيوم.والتيتانيومالحديدتشملالأخرىالمهمة

ديربانمدينةفيالإنتاجصناعةتركز.الصناعة

حوالىتصنيعيتمحيثوإنانداباينتاونامتدادفيوخاصة

منطقةوتملكإفريقيا.جنوبفيالسلعيالإنتاجمن%أ3

يفوقماالعديدةالصناعيةالمنشآتذاتباينتاون-ديربان

مصنع.0006

خاصةالأغذيةصناعةالصناعيةالمنتجاتأهمومن

والملابسالكيميائيةوالموادوالمشروباتالفواكهتعليب

الحديدلإنتاجمصنعيوجدكما.والنسيجأطباعةواوالورق

مهماقطاعاالسياحةتعدكما.نيوكاسلمدينةفيالصلب

.لاتالاقتصادفي



جنوبموانئأكثرمنديربانتعد.والمواصلاتالنقل

التصديرفيطاقتهاتصلإذونشاطا،حيويةإفريقيا

منمتريطنمليون25منأكثرسنوياوالاستيراد

منهاويمرالثانيةالمرتبةفيبيرتشاردزوتأتي.البضائع

وعلى.البضائعمنمتريطنمليون04منأكثرسنويا

ديربانبينتربطالتيالخطوطنجد،الجويالنقلصعيد

جنوبفيازدهاراالطيرانخطوطأكثرمنوجوهانسبرج

.ديربانمدينةالدوليبوتالويسمطارويخدمإفريقيا،

منكم038ناتالتملك،البريةالطرقمجالوفي

الاتجاهذاتالطرقمنكم65.والاتجاهالمزدوجةالطرق

بالحصى.المرصوفةالودتىمنكم005.9بجانبالواحد،

ديربانبينيربطالذي)السريع(الرئيسىوالطريق

الجسور.منتقاطعاتعدةعليهأقيمتوبيترمارتزبيرج

للصككإفريقياجنوبمواصلاتخدماتهيئةوتخدم

خطوهناك.الحضريةوالمراكزالمدنمعظمالحديدية

نقللخدمةبيرتشاردزميناءإلىيصلخاصحديدي

التصديرية.المعادن

الصحفمنالعديدناتالتملك.الاتصالاتوسائل

نيوزوديلىوالبوستإلانجاوتربيونصندي:مثلاليومية

باسمإذاعيةمحطةوللمقاطعةوتجيو.ميركوريوناتال

شبكاتإرسالخدماتتمتدكذلك،ناتالميناءإذاعة

منالعديدبجانبناتالفيالقوميةوالتلفازالإذاعة

.الأخرىال!هليةالمحطات

أرضذووهو،والامشحمامللسباحةشواطئتكتنمهديربانبحرساحل

.السياحمنكبيرةأعدادااجهاإوتجتذ!المشيهواةتستهويمستوية

71ناتال

السطح

الساحلعلىناتال-كوازولومقاطعةتقع.الموقع

منالشرقيةالكابأرضوتحدهاإفريقيالجنوبالشرقي

منالحرةوالولايةالغربيالجنوبمنوليسوتوالجنوب

وسوازيلاندالغربىالشمالمنمبملانجاومقاطعةالغرب

.الشمالمنوموزمبيق

هي:جغرافيةأقاليمثلاثةناتالمنطقةتضم.السطح

.والهضاب،المنبسطةالرسوبيةوالأراضي،الساحليالحزام

محاذاةفىالإقليمشرقىفيالساحليالحزامسهليقع

واسعةرمليةشواطىءناتالشمواطئومعظم.الهنديالمحيط

انحدأرانرى،المحيطفيالأنهارمصبوعند.ومستقيمة

الأنهار.هذهلوديانشحديدا

الساحلىالحزامبينالمنبسطةالرسوبيةالأراضيتقع

بناتالأيضاتعرفالأراضىهذهوكانت.الداخليةوالمنطقة

إلىم004بينالأرا!يهذهارتفاعويتفاوت.الوسطى

وجبالالعظمىالحافةفتشمل،الهضابأماأم،)005

الحرةالولايةتجاورالتيليسوتووتلالدراكنزبرج

.والترانسفال

أنهارمنالعديدناتالفيتوجد.والبحيراتالأنهار

ونهرأمزمفوبوونهرتوجيلانهرمنهاالكبرىإفريقياجنوب

نهرأيضاالكبرىالأنهارومنأمزيمكولو.ونهربونجولا

ونهرمكومازيونهرمجنيونهرأمفولوزيونهرمكوزي

الزولو.بلغةأسماؤهاالأنهارهذهمنوكثير.متامفون

وتنتجالسكر.قصبم!هائلةكمياتيستوعبدارويلسكرمصنع

إفريقيا.جنوب!ىاورولهدامنالأكبرالنصيب!اتالمنطقة
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ا!ديامجمي!رحيتهويكمرأتحرتسا،هويكآتشلالات

مزا.9ءعلوص!اصتحا،اامياه!يهتتساقط

حيثانشرقيالجنوبنحوتصريفهايتماالأنهاراومعظهم

هذهمنيستفادولا.مصباتهاعنداشمليةالحواجزتنشأ

التيالشلالاتووجودأ!سحالتهانظراألملاحةافيالأنهار

مجنينهرعلىهويكشملالاتفيكمامجاريهاتعترض

يناتالت!صت!ضركذلكميدمار.خزانفيهأنشئالذي

الأنهار.اهذهمصباتعندوالأهوارالمستحقعية

حيثرطبمعتدلمداريلأنهألمساحايتميز.المناخ

يمي!!.الساحليةالمنطقةفيخاصةاشطوبةنسبةفيهترتفع

بوجودالمناخويتأثر.والجفافالاعتدالنحوالشتاءفصل

الأمطاركميةيزيدمماالساح!طولعلىأغولاستيارات

فقد،الرطوبةأما.أصشةافيسمأ..نحوإلىفتصل

فيالصيفأثناء%9و.ء8%بينتتراوخ!نسبةتسج!ط

غاباتمنالطبيعيةأضباتاتاتتكونلذلك.أحساحليةاالمنطقة

ليليديسمي!طدةمراصقر!لاكليبلهرقادي!ىصوفيمسجد

.لاتالشمافي

الأراضىمناخفيالجفافويزداد.مداريةشحبهغنية

فيسم6.منأقلإلىفتصلالأمطاراوتق!!الداخلية

الحرارةدرجاتانخفاضبجانبهذا.السنويمتوسطها

هنا،الطبيعيةالنباتاتأما.ملحوظةبدرجةأصشتاءافصلش

وبالاتجاه.المتفرقةالأشجاربعضوكذلكحشائشفهي

ماإلىوتصلالأمطارثميةتزدادقدوالحافةالمرتفعاتنحو

الحرارةدرجاتوتنخفض.أ!سنةافيسمماأ..عنيزيد

جبالفوقالجليدتراكملدرجةشديداانخفاضا

الزولو،نجدأرضحيثناتالشمالشىر.دراكنزلرخ

المداريةوالحشائشالسافانامنخليطصم!!لةأضباتاتا

مثلالبلادشمافيفيالبريةالحيواناتمحمياتتوجد!صما

هلوهلووي.وحظيرةمفلوزي

تاريخيةنبذة

الخامسالقرنفيالحديديالعصرخلاأ!ناتالكانت

يعتمدونالذينالخويسانجماعةيسكخهاأرضاالميلادي

عشرالحاديالقرنوفي.الطعاموجمعالصيدعلى

منكانتالمنطقةإلىأخرىجماعاتجاءت،الميلادي

النجوني.لغةمتحدتى

جامافاسكوداالبرتغاليالرحالةالمنطقةإلىوصلثم

ولمالمسيحميلادأرضباسمالمنصقةأوسمى.أم794عام

مطاإلقرنحتىالمنطقةفيأوروليةأطماخأيةهناكتكن

.الميلاديعشرالتاسيع

القرنمنالعشرينياتخلالشاكاالزولوملكأمر

لالسكنناتالفىالنجونيجماعات،الميلاديعشرالتالسع

إمبراطوريةوبينبينهماحاجزايشكلواحتىالمنطقةفى

أورولمجيئمجموعةولأءتب03فيفيوصجممااكوأ!

قدوكانواأم482عامالتجارمنم!صنةوكانتللمنطقة

محكمةبموافقة(ديربان)الانناتالميناءفىأرضاأعطوا

فيأوروبيةمستوطنةأولنشأتثمومن.المدصةشاكا

المنطقة.

قائدرتيفبيتالمستوطنةزار،أم837عاموفي

)الرواد(،فورتركرزباسممعروفونوهم،البيضالمهاجرين

يسمحكيدينجن،شاكاالملكخليفةلمقابلةذهبثم

فىيثقلمدينجنولكن.ناتالفيبالسكنللأوروبيين

،الأرضرتيفبموجبهمنحاتفاقامعهوقعأنوبعد.رليف

جيوشهاجمتثمومن.أم838عامينايرفيلقتلهأمر

أندريهقيادةوتحت.ناتالفيالفورتركرزمستوطساتالزوأ!

نهرموقعةفىالزولوهجماتالأوروبيونصد،برشوريوس

وبعد.أم838عامديسمبرمنعشرأصسادسافيالدم

المهاجرونأس!دينجن،خليفةوهومبانديمعالاتفاق

.ناتالفيلهمجمهوريةأول
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تدخلوجوداحتمالمنالبريطانيةالحكومةانزعجت

زادكما.الإفريقيةالقارةجنوبفيمستعمراتهافيأجنبي

اللاجئيننحوالجديدةالجمهوريةسياسةأنمنتوجسها

قلاقلإحداثإلىتؤديسوفناتالإلىالعائدينالسود

هاجمتفقدولهذا،الكابلمستعمرةالشرقيالطرففى

المهاجرينسميث.س.تالكابتنبقيادةالبريطانيةالقوات

بهمألحقتقصيرةمعركةوخلالأم.842عاميوليوفى

.أم843عامناتالاحتلالبعدهاتمالهزيمة

فاضطر؟ناتالالمهاجرينمعظمغادروهكذا

استقطاببغرضالتهجيرمشاريعلإقامةالبريطانيون

سكنتنظيمعلىوعملواالبريطانيةالجزرمنمستوطنين

الدولة.لرقابةتخضعمناطقفيالسود

التركيبأس!علىالسودتوطيننظاماعتمدوقد

تشجئإلىيدعونظاموهو.الإفريقيةللقبائلالتقليدي

فيبالزراعةوالعملالوطنيةالمعازلفيالعيشفيالامشمرار

عجزظهرالسياصعاتلهذهونتيجة.الصغيرةالحقول

سدالحكومةفحاولتناتالمنطقةفيالعاملةالأيدي

خلالوذلكالهندمنالعاملةالأيديباستجلابالنقص

عددالمنطقةفيفزاد.أم!11-0186بينالممتدةالفترة

وغيرهم.والتجارالأعمالرجالمنالهنودالمهاجرين

بريطانيةمقاطعةناتالصارت،أم484عاموفي

إلىأمء68عامتطورتثمالكابمستعمرةضمن

السكانأنبمعنى،نيابيةحكومةلهامنفصلةمستعمرة

ولم.المستعمرةحكومةفييمثلهممنينتخبواأنيمكنهم

ولكن،وحدهمالبيضعلىمقتصراالتصويتيكن

معقدةكانتالتصويتحقالناخبتمنحالتيالمؤهلات

يأالحقذلكمثلعلىيحصلل!ابدرجةورفيعةجدا

ناتالبريطانيامنحتثمالسود.المستوطنينمنواحد

ناتالحكومةأنيعنيوهذا،أم398عامفيذاتياحكما

لتنطمالقراراتمعظماتخاذفيمستقلةصارتقد

وإدارتها.شؤونها

أعادت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمناسحبعينياتوفي

القوىأفضلبصفتهاالعسكريةوحداتهابناءالزولوقبائل

ناتالفيالسكانمعظمولكنإفريقيا.جنوبفيالسسكرية

ارا!يفيومستقلةقويةسلطةقياممنيتخوفونكانوا

فىاشولوأراضيبغزوالبريطانيةالقواتقامتلذلكالزولو.

الإحباطاتبعضمنالبريطانيونعانىولقد.ام987يناير

فيوذلكمريرةهزيمةهزمواحيثإساندلوانافيخاصة

الإمداداتوصولبعدولكن.أم987ينايرمنالثامن

فيكتشويوالزولوقائدعلىالبريطانيونانتصر،اللازمة

الزولوقائدأرسلث!ا.أم987يوليوفيأولنديمعركة

.الكابمدينةمنأغربباروبنجزيرةإلىسجينا

أم(،209-)9918واللإنجليزالبويرحربوإبان

لبريطانيا.خاضعةظلتولكنهاناتالأرضالبويراجتاح

منطقتيباستقطاعالولاءهذاالبريطانيونكافأالحربوبعد

.ناتالإلىوضمهاالترانسفالمنوأوترختفرايد

الدولةإطارفيذاتيحكمذاتمقاطعةناتالصارت

وفى.أم019عامفىإفريقياجنوباتحادفىالجديدة

مواليااتجاهاناتالاتخذتالاتحادلهذاالآولىالسنوات

منللأفريكابنالناميالقوميللاتجاهومغايرالبريطانيا

عامجديدادستوراإفريقياجنوبصاغتأنوبعد.البيض

عامأنشئتالتيالأرلغالمقاطعاتتقسيمأعادت،أم499

منجزءاناتالوأصبحت.مقاطعاتتسعإلىأم019

.ناتال-كوازولومقاطعة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

قبيلة،أشولوانبايردنسكيترا

السدعكلقيمةالإجماليالوطنيالناثج

معينةزمنيةفترةخلالمادولةتنتجهاالتىوالخدمات

لقياسالمستخدمةالمعاييرأكثروهو.كاملةسنةعادةتكون

الاقتصاد.أداء

طرقإحدى.الإجماليالوطنىالنابخمكوناتأهم

مجموعأنهعلىإليهننظرأنهيالإجماليالوطنيالنابخفهم

سنةخلالوالخدماتالسلعمنأنواعأربعةعلىالإنفاق

يشمل:.الخاصالاستهلاكيالإنفاقأ-:وهيكاملة

المنزليةوالأجهزةكالسياراتالمعمرةللسلعالخاصةالمشتريات

كإصلاحوالخدمات.والملابسكالطعامالمعمرةغيروالسلع

الحاص.الاستثماريالإنفاق2-الإجازاتوقضاءالتلفاز

وألالياتالجديدةالمبانيعلىالأعمالرجالإنفادتى:يشمل

-3للبئمستقبلاالخزونةالسلعأيضايشملكما.والمعدات

الإنفاق:تشمل.والخدماتاسملعمنالحكومةمشتريات

،والمستشفيات،والأسلحة،الحديديةوالسكك،الطرقعلى

موظفيمنوغيرهمالمستشفياتوموظفىالمدرسينورواتب

والخدماتالسلعقيمةويمثلالتصدير.صافي4-الحكومة

منالمستوردةوالخدماتالسلعقيمةناقصاالخارجفيالمباعة

نفسها.الفترةخلالالخارخ

فيمادولتنتجقد.الحقيقيالإجماليالوطنيالنابخ

فيأنتجتهالذيوالخدماتالسلعمننفسهالقدرالعامهذا

العامهذافيالإجماليالوطنيالناجأنإلا.الماضيالعام

الوضئيحدثوهذا.الماضيالعاممنأكبر%5يكونقد

أسعارعن%5بمعدلوالخدماتالسلعأسعارارتفعتإذا

علىالإجماليالوطنيالنابخقيمةفلتسوية.الما!ىالعام

النابخالحكوميةالمصالحتقيسالأسعار،فيالتغيرأساس
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النابخحجماذلكويحدد.الثالتةبالأسعارالإجماليالوطني

العامفيالأسعارتتغيرلهاإذاعامكلفيالإجمافيالوطني

باعتبارهامعينةسنةوتحدد.السابقةالأعوامفيعنهاالحالي

الأعوامفحلالالأسعار.تغيراتعليهايقاسأساسسنة

ارتمإلىقدمادوأسةإنتاجيكونقدأم099و0891

فقدالأسعارفيالتغييرالاعتبارفيأخذناإذالكن%،أ01

عاممنذالثابتةبالأسعارفقط03%بنسبةالزيادةتكون

بالأسعارالإجمالىالوطنيالنابخيقاس!وعندما.أم089

الثابتة،الأسعارباالإجماكطأ!طنىاأضاجاعلىيقسماوالجارية

أحيائايسمىأ!دياالمانيل!تضخممعيارذلكعنينتج

الإجمالي.الوطنىالنابخبمنخفض

الوطنيالناتجأرقام.الإجمالىالوطنىالنابختفسير

الأعمالفرجال.تقديراتأنهامنبالرغممفيدةالإجمالي

سرعةلمعرفةيستخدمونهاالح!ضمةوموظفووالاقتصاديون

الأرقاموهدهأداء.الأفضلقطاعاتهمنوأيالاقتصادنمو

باقتصادمقارنةمادولةاقتصادأداءلمعرفةتستخدمأيضا

.أخرىدولة

الأعلىالإجماليالوطنيالنابخذاتالدول

القيمةا

الولايات

الياباد

ألماليا

فرنسا

لياإيطا

ريللبراا

عامشالمشحةوالحدماتأطسلعالأمري!!ااسدولارلالإحمالية

.............المتحدة

6378)000لم...لأ...

........"

ا...

000000.835.1لم...

.."

000000،0000133

..ا!تحدة

4201لأ...،...

..

000،000،1801

.

000556.....لأ

.

0،000546

.

0/000/805

لياساأ

.أم499لعامالأر!اماءكأ

.المتحدةالأماقممطمةالدوشالنقدصسدزق؟اطصدركا!

النموعدمتفسرالتيالأسبابمنالعديدهنالك

علىكثيرايعتمدأرزيافالاقتصادما.بلدلاقتصادالسريغ

مرتإذابسرعةيتراح!وهمثلا،الهندكاقتصادالزراعة

بيععلىيعتمداقتصاداأنكما.جفافموجةبالبلاد

أحوالأصبحتإذاكثيراسيعانيالخارجفيمنتجاته

التضخميعيقوقدما.عامفىجدا!حيئةالعالميةالتجارة

بالسرعةالاقتصادنموأيضاالعملقوةكفاءةعدمأوالمالي

بها.ينموأديجبالتي

ولاتزالطويللوقتالأمريكيةالمتحدةالولايات!!است

الفردأنإلاالعالما.فيإجماليطنىوناخأعلىتحقهت

الوطنيالناتجمننصيببأعلىيتمتعلاالأمري!ش

الوطنىالناجمنالفردنصيبويحعسب،الإجمالي

النابخيعدوأصم.السكانأعدادعلىبقسمتهالإجمالي

فقدوعموما،.العالمفينمواالأسرعالإجماليالوطني

منذسنةعشرينكلشضاعفالإجماليالوطنيالنابخكان

ثلاثينياتفيجاءانخفاضحدثوقد.أم009عام

الحربخلالكبيرارتفاعحدثبينماالعشرينالقرن

الوطنيالنابخمننصيببأعلىأفرادهايتمتعالتيالدول

الإجمالي

عامفيوالخدماتالسلعمنالفردلسصي!الأمري!يالاممدزا،رممقيمةإحماى

.............باداليا

ة.6ةة........اسويسرا

.....-...تممصروا

ةةة1ة......لوكسصرخ

.8ةةة......ركلدمماا

ةة8ةا.....ةالمتحدصالولايات

ةةةة...."لممساا

ةةةة....،!!ورسحعا

ة2.3ةة....اايسلمدب

........لسافر

أنم499لعامقامأ

.المتحدةالأموممظمةالدولىالسقدصمدوق:المصدر
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للولاياتالإجماليالوطنيالنابخسجلوقد.الثانيةالعالمية

نأإلاام،059عاممنذمضطردانمواالأمريكيةالمتحدة

اخر.إلىعاممنتتأرجحكانتالنمونسبة

المؤشريعتبرالإجماليالوطنىالنابخأنمنالرغموعلى

منبشيءيستخدمأنلابدفإنه،العالماقتصادياتلمقارنة

ما.بلداقتصادعنالتفاصيلكليعطيلالأنهالحذر،

مستوىالإجماليالوطنيالنابخيقيسلا،المثالمسبيلفعلى

النابخمنالفردنصيبأنكماوالأسرةالأفرادرفاهية

السلعيستخدمالذيمنيحددلاالإجماليالوطني

منالفردنصيبفيهايكونالتيالدولففى.والخدمات

أناسفيهايكونقدجدا،متدنياالإجماليالوطنيالنابخ

منالفردنصيبفيهايكونالتيالدولوفيجدا،أغنياء

وأيضا،جدا.فقراءأناسفيهايكونقدمرتفعاالقومىالناج

الشرائيةالقوةعنفكرةالإجماليالوطنيالناجلايعطيقد

سبيلعلىالمتحدةالمملكةففي.حدةعلىقطركلفي

الهند.فىالأقلعلىمنزلأالسيارةسعريشتريقد،المثال

نوعيةالإجمالىالوطنىالنابخمنالفردنصيبولايحدد

ما.بلدفىوالخدماتالسلع

المواردإنتاجكلالإجماليالوطنيالنابخيشمل

المواردهذهكانتوإنحتىالدولةمواطنويمتلكهاالتى

التيالمواردإنتاجولايشمل.أخرىدولةفيموجودة

بعضفإنولذا.المعينةالدولةداخلالأجانبيمتلكها

المحلىانمابخوهواخررقفاأنيعتقدونالاقتصاديين

الإجمالي.الوطنيالنابخمنأفضلمقياسايعدالإجمالي

أ!ضى.دولةفياللإنتاجيشملل!الإجماليالمحلىفالنابخ

يتمالذيالإنتاجكلعلىيقتصرفهو،ذلكمنوبدلأ

التيالموارديمتلكعمنالنظربغضالدولةحدودداخل

فيه.أسهمت

علىالدولةتسيوحيث-الشيوعيةالدولتستخدم

يوضحوهوالماديالنابخصافييسمىرقما-الاقتصاد

فيالمستخدمةوالخدماتالساإلمنتجةقيمةإجمالى

الماليةالخدماتعلىيشتملولا.العامفيالسلعصناعة

.الكثيرةالخدماتمنذلكوغيروالشخصيةوالحكومية

الدخل،القوميالدينبمالماليالتضخمأيضا:انظر

المعيشة.مستوىبمالقومى

طريقاطنالذيناتشيز،طريقيمتد.!لقظثشيز،

فيوناتشيزتنيسيولايةفيناشمفيلبينوعسكريا،تحاريا

الرواداعتاد.المتحدةالولاياتفيالمسيسيبيولاية

سعلعهمحاملينالمسطحةبمراكبهمالإبحارعلىالأمريكيون

كثيراكانواأنهمإلانيوأورليانز،حتىالمسيسيبينهرعلى

اعتادكما.الطريقهذاعبرجيادهمصهوةعلىيعودونما

خليجلحدودالمتاخمةالولاياتيجوبونالذينالمستوطنون

التاسعالقرنبدايةوفيناتشيز.طريقعبرالسفرالمكسيك

الجيشوتولىللبريدطريقاالكونجرساعتمدهالميلاديعشر

القرنأوائلفىمهماالطريقهذاوكان.تحسينهالأمريكي

ناتشيز-طريقتشييدتمام389عاموفيعشر.التاسع

بالاشجار.المزدأنالواسع

الأطلسي.شمالحدفانظر:الئاثو.

طويلة.لفترةالغربيونارتادهايابانيةمدينةظبراعى

للتجارةميناؤهافتح.نسمة995.444سكانهاعدديبلغ

كانتأم،637عاموعقبأم.571عامالخارجية

.بالتجارةللأجانبفيهسمحالذيالوحيداليابانيالميناء

فىتجاريةمحطةلمانشاءالهولندلننللتجارأيضاسمحوقد

واحدةهولنديةلسفينةيجازحيثبالميناءالجزرإحدى

،ام857سنةوفي.المحطةفيسنةكلمرةبالتوقف

علىانفتحتالتيالستةاليابانيةالموانئمنواحدةكانت

الخارجية.التجارة

الغربي،كيوشوجزيرةساحلعلىناجازاكىتقع

الصينبرإلىيابانيميناءأقربلكونهاهميتهاوترحبن

مصدراالمجاورةالحجريالفحمحقولتشكل.القاري

خليجعلىناجازاكىتقع،الناعمالحجريالفحملتصدير

يكفيوعريضعميقخليجوهوبالارضبهيحيطداخلي

سفن.عدةلالمشقبال

فهيلذاالفولاذ،لدرفلةكبيرمصنعناجازاكيوفي

التيالثانيةالذريةالقنبلةدمرت.السفنلصناعةمهممركز

فيمصانعهامنالعديدالثانيةالعالميةالحربفياسمتخدمت

من2كم7.4الانفجارودمر.ام459عامأغسطصر9

قتيل.04!...و،جريح000204وخلف،المدينةقلب

نماءفيلتشاركالحرببعدناجازاكىمعظمبناءأعيد

.أخرىمرةألياباناقتصاديات

معتتناوبماهراشترا،ولايةفيهنديةمدينةئادجبور

لممكانهاعدديبلغ.التشريعيةالولايةلهيئةكمقربومباي

وفيالناج،نهرعلىالمدينةتقع.نسمة617.1و519

إلى)بومبايالهنديةالمدناكبرتربطالتيالطرقأهمملتقى

اشمتهرتلهذأونتيجة(.دلهيإلىمدراسومنكلكتا،

والفحمالمنجنيزامشخراججانبإلىالنقلمعداتبصناعة

بناجبورالمحيطةالمنطقةفيالبرتقالأشجاروتجود،الحجري

بثمارها.

الثامنالقرنمنالأولالعقدأوائلفيالمدينةتأسعست

البريطانيونجعلام،861سنةوفي،الميلاديعشر

إلىالمدينةتطورت.الوسطىالمقاطعاتعاصمةناجبور



ناجيابن22

مم!!كلها.ائهدا!يالرققات!ر!هـأصيعأحثمناجبورفيالبرتقالسوق

القحق.علىأكيقةأكواكلش!سعلىالرصوعا!المرتقالرؤيةالتمتعارالىو

اسم!صكاخطوطا!إكمالعدوتجاريصناعيمركز

وأدت،أم867!نةأ!نديةاالجزيرةشبهفىالحديدية

ومعاطاغص!!امحصولإدحالإلىالمتحسنةالنقلمنشآت

المنطقة.إلىالنسيج

.مماهراشترا:أيضاانف!!

الفضلبوأ.(م6331؟هـ،737-؟)ئا!جياب!

لالنالمشهور،القيروانيأض!وخىاناجيبنعيسىبنقاسم

وتولىلالقيروانا.أطذهباأعيما،حافظفقيه.ناجي

ابنعنأ!يروانباالعلمتلقى.مكانمنأكثرفيأغضاءا

غيرهم.روالشبيبياشغبيرعرفة

؟الإيمانمعالمعلىوزياداتالمدونةشرح:كتبهمن

القيرواني،زيدأبىابنرسالةشرح،الفقهفيالشافي

القلب.أنوارمشارق

-8981هـ،أ6131373)هيمبراإ،جينا

وناقدوقاصطبيب.ناجيأحمدناجيإبراهيمأم(.539

كنففيوترعرع،بالقاهرةشبرافيولد.مصريوشاعر،

حياتهفىذلكفأثرأضقافةامندرجةعلىثانأسذياأسدهوا

والشريفشوقيشعرالثانويةالمرحلةفيقرأمبكرا.

خليلرأسهماوعلىا!عاصرينللأدباءشرأكما،الرضي

فيتخرج.منازعدونأستاذهإبراهيمفيهيرىالذيمطران

أسسككابمصلحةطبيباوع!ت.أم229عامالطبحسلية

.الأوقافشوزارة،أ!محةاوزارةإلى!لآ،الحديدية

،أم269عامحواليالشعريةحياتهلاجيإبراهيمابدأ

وتوماسمومميهديألفريدأشعارلعضبترجمةقامعندما

وقد.الأ!مبوعيةأسسياسةافينشرهشعرانظمهاثممود،

لهديوانأولوصدر،م3291مشةألولوجماعةإلىانضما

بعدهأصدرثم،الغماموراء:عنوانتحتأم349سنة

لجريح.االطائرديوانوفاتهبعدلهوطبع،القاهرةليالى

القصةيكتبكانفقدالشعريةدواوينهإلىوإضافة

وسبب.وغيرهما،الحرمانبمالأحلاممدينة:مث!القصيرة

الذيالعنيفأ!جوماهوالقصةإلىأصشعرامرتوحبيه

صدورعقبحس!توطها!قادامنص!م!أ!هتعرض

شمعربأنهشعرهوصفحس!تأصهأنحتىأ!،الأراديواله

جوانبه.منالبردأخذهالحلاءإلىحرخشإذاأ!ناتصا

النفس،وعلماالترجمةدراسةإلىاتجه،أغصمةاإلىوإضافة

علىاطلاعهنتيجةغربيةثقافةاكتحسبمؤقتا.الشعرفهجر

أهمهامنلبودلير،عديدةأشعاراترجماإذ،أعربياالأدب

الشر.أزهارديوانهقصائدبعض

أدخل،سيارةفدهمتهلندنإلىناجيإبراهيمالممافر

فيالمحنةهذهعاشتوقد،ألمستشفىاإلىذلكألرعلى

بالوحدةشعورفلازمهالأصدقاء،ابعف!أسهتن!صر،أعماقه

أضفسيةاالآلامبهواشتدت،طويلةات؟!أح!آبةواوالحزن

أغاهرة.امدينةفي!وفىحمىأسضويةاو

موضوعفيمنحصراناجيإبراهيمشعري!ضني!صاد

كثيرعلىللحزنواضحة!حيطرةمع،والمرأةوالحبالغزل

وكانتالتعبير،فيلالجدةشعرهامتازوقد.قصائدهمن

التكلف،منأصياخاوأسلوبه،أضفوساإلىقريبةمعانيه

العربيةللثقافتينآثاروجودمعبذاتيتهاسشاعراواحتفظ

الأطلالقصيدةالمشهورةقصائدهمن.ضمعرهشيوالغربية

فيها:يقولأضيا

يديأطلقحريتىأعطنى

شيااستبقيتماأعطيتإننى

معصميأدمىقيدكمن51

عليأبقىوماأبقيهلم

تصنهالمبعهوداحتفاظىما

لديوالدنياالأسروالام

عنهافاعفدموعيجفتأناها

لحيتذللمقبلكإنها

هـ،009)081محمدبنإبراهيم،الناجي

بنمحمودبنمحمدبنإلراهيمأبم(.7041-594

واعظ.الناجيالدمشقيإسحاقابوالدينبرهانبدر،

يربوعمرعنبدمشقرمضانفيمات.بالحديثعارف

الترغيبعلىتعليقة:مؤلفاتهمن.منة09على

رسالةبمالتلقينسنةفعلعلىالمعين؟للمنذريوالترهيب

ويخرهاالشفاعةفى
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-؟هـ،ا80:وقيل201-؟)علي،جيالئا

روى.البصريداودبنعلىالناجىأبوالمتوكلم(.172

وأبوهريرةالخدريسعيدأبومنهبمالصحابةمنجماعةعن

منكثيرعنهوروى.سلمةامووعائشةوجابرعباسوابن

وابنوالنسائيالمدينيوابنزرعةوأبوأحمدوثقهالمشاهير.

الستةالكتبأصحابلهروى.وغيرهموالعجليمعين

وغيرهم.

صوتاتصدرالأسماكهذه،المحيطأسماكمنالئا!خر

أسنانهاطحنخلالمنوخارجهالماءداخلناخرا

أجسامذات،رشيقةأسماكوالناخر.معاوحنجرتها

فيالناخرأسماكوتعيمق.عاليةالظهرفيوزعنفةعريضة

سلاسلفيخاصة،الشوأطئمنالقريبةالضحلةالمياه

.كبيرةمائيةأسراباتشكلحيث،المرجانيةالصخور

المتعة.أوللغذاءسواءجيدةأسماكوالناخر

المحيطغربيفىناخرةسمكةأكبروالمارغيت

سم.06منأكثرإلىتنمورماديةسمكةوهي.الأطلسى

فيتعيمقالتيالناخرأسماكمنآخرنوعالخنزيروسمكة

الناخرأسماكوجودويكثرللغذاء.اصطيادهاويتم،المنطقة

الغربية.الهندجزرفيالمرجانيةالشعبفيالخططةاررقاء

فيوجودهايكثرالتىتلكالمألوفةالناخرأنواعومن

للغذاء،مهضامصدراوتعدوالهادئالهنديالمحيطين

الملونة.الحلوةالشفاهأسماكوتسمى

.الأسماك:أيضاانظر

الناحر.أسماكأ!اعمننوعالخنزيرسمكة

أصبح،أمريكيمحام(.-أم39)4رالفنادر،

وممارساتهاالحكومةلأعمالمقاومتهبسببالصيتذائع

الخو.إلىوسلامتهاالعامةالصحةتعرضأنهاشعرالتي

السرعةكانتمهماخطيركتابهفىنادرناقق

المتحدةالولاياتفيالسياراتصناعةأن11(،)659

وقد.السلامةمنأكثروالتصميماتبالارباحعنيت

سلامةقانونصدورعلىبعيد،حدإلىكتاباتهساعدت

مأ669لسنةالسيارات

الوطنى،النقلمؤسسةوقيام

اللذينالمتحدةللولايات

فىالسلامةمعاييروضعا

.الجديدةالسيارات

نادردراساتأدتكما

اللحومتصنيعحول

الفحمومناجم،والدواجن

نادررالفالغازوأنابيب،الحجري

قوانينسنإلىالطبيعي

الناجمةالأخطارإلىنبهلقد.صرامةأكثرووقائيةصحية

الموادفيالإضافيةوالموادالحشريةالمبيداتاستخدامعن

الملونةالتلفازأجهزةعنالصادرةوال!شعاعاتالغذائية

.المفرطالسينيةالأشعةواستعمال

منكافمستوىفيتكنلمالحكومةإننادر:يقول

وحمايةللتلوثالمضادةالقوانينتطيقفيالصرامة

المستهلك.

كتاباتهمنأساسالنادرالماليةالتسييراعتماداتتأتى

مأ719سنةفي.والاشتراكاتالمؤسساتومنح،وخطبه

العمومىالمواطنشمركةاسمعليهاأطلقمنظمةنادرأسه!

المنظمةتخصصتوقد.أم089سنةحتىترأسهاالتي

ومسائلالضريبيوالإصلاحوالصحةالطاقةمشاكلفي

وفىأبحاثهفيأعواننادريساعد.المستهلكتخصأخرى

التأثيرومحاولة.القضائيةالدعواتورفعالمحاضرإعداد

.التشريعاتبعضلصالح

سنةللكونجرسمهمةبدراسةومساعدوهنادرقام

يديرالذيمنكتابفينتابأعمالهمنشرت.أم729

الذاتيةالسيرأيضاالدرالممةهذهوشملت،الكونجرس

،أم829سنةوفي.الأمريكيينوالممثلينالشيوخلجميع

ريجانالرئيسإدارةحولدراسةلنادرتالغآخرفريقنشر

لمعاونيقلميةصورة،الحاكمةريجانطبقةعليهاأطلق

المائة.الرئيس

الكبار:الأطفالكتابفيمشاركامؤلفانادركان

،أم869سنةالأمريكيةالأعمالفيوالوظيفةالسلطة

المتحدةالولاياتفىالمشتركةالاعمالبنيةإلىينوالذي

وفحصحها.

الولاياتكونكتيكتبولايةينستد،وفىنادرولد

برنستونجامعةوخريجلبنانيينلمهاجرينابنوهو،المتحدة

.للحقوقهارفاردومدرسة

رئيسييننادببنأحدالملكيالسياراتئادي

اتحادفهوالاخر،أمابريطانيا.في،السياراتلسائقي

؟+ج!!**ع!لا!كا
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بتقديم،الملكيأصسياراتاناديويقوم.السيارات)ج!عية(

سائقىمنأعضائهلمساعدة،المروريةالدورياتمنخدمة

التيللسياراتاللازمةالصيانةتقديمعنفضلا،السيارات

سياحةعنالمعلوماتتقديممع،الطريقفىتتعطهل

.الخدماتمنذلكوغيرالمرورقوالينوعن،السيارات

مأ798عامفيتأسه!قدالملكيالسياراتناديوكاد

الاسمأماوأيرلندا.لبريطانياالسياراتنادياسمتحت

.أم709عامفيعليهأطلقفقدالحالي

تتراوحالذيندلشباب،مخصصةدارالشيابئادي

!ذابراموتوفرعاما.2و.عاما21مابينأعمارهم

الخارجية،الأنشطةمنمتوازنةمختاراتعادةالنادي

الفنمثلالداخليةالأنشطةوكذلك،الرياضيةوالألعاب

ومجموعاتوالطبخوالموسسيقىوالأدبالمسرحي

.ورةالمحا

التيالفرصلأعضائهالشبابناديويتيح

عليهميعودبما،فراغهمأوقاتشغلفييستخدمونها

والبهجة.والفائدةبالمتعة

أصشمابامساعدة،أصشباباناديمنالأساسياوايغرض

ودلك،الاخرينواحتياجاتانفسهمعنالكثيرتفهمفي

رسمي.غيرإطارخلالمن

أنديةمعظمفىالعضويةتقتصر.الأنديةأنواع

حاصةالأنديةمنقليلوتوجد،الشبانعلى،الشباب

عضويةفتشملالغربفيأما.العربيالعالمفيبالنساء

مخصصهومامنهاوقليل،الجنسينمنالشبابالأندية

منظماتعلىأساساالنادينوعويعتمدواحد.لجنس

تتبعها.أوترعاهاالتي،الرئيسيةالشباب

إلىالعربيالعالمفيالشبا!أنديةوتتئمعظم

منظماتإلىكذلكتتبعوقد،والرياضةالشبابوزارات

وغالباللشبابعاماتحادتحتتنضويفرقأوأهليةشحبابية

بالرياضة.العربيالعالمفيالشبابأنديةترتبطما

صغارمجموعاتالشبابأنديةمعظموتفصل

عموماالصغارقسماويخصصالكبار.عنالأعضاء

الناديويفتح،سنةأ5عنأعمارهماتقلالذينللأعضاء

الأولى.المساءساعاتخلالأبوابه

إلىفيستمرالأعضاء،منللكبارالخصصالقسمأما

أنشطتهإدارةمسؤوليةالكبارناديويتولىمتأخر.وقت

هذهبعضوتضممساء.ك!الكبيرةوتفئالأندية.

وتفئمعظمعضو.ألأ...علىمايزيدالكبيرةالأندية

كلأكثرأوفقطواحدةأمسيةأبوابهاالصغيرةالأندية

ألعمبوع.

المألوفةالأنشطةتتضمنوقد.الشبابناديأنشطة

وكرة(،الريشة)تنص!البادمنتنونأحبةللشبابالكبيرةللأندية

التدريباتوصفوفواللياقة،بالريشةالسهامولعبة،السلة

والجمبازأفراد،الخمسةذاتالقدموكرة،الجسدية

الطاولة.وتنسوالبلياردو،والجودو،(،البدنية)التدريبات

التمثيل،لممارسةالأعضاءمجموعاتتلتقيقدكما

ندوةعقدأو،للناديمجلةوإصدار،والموسيقىوالفن

للنقالق.

كرةلعبةمثلأنشطتهاتمتلفرتعدةأصاديايضماوقد

.الناديبنشاطالارتقاءعلىهذاويساعد،أغدما

،الناديأراضيخارجالأنشطةتتضمنقدكما

الضاحية،واختراقالعدو،وممارسة،الرياضيةالألعاب

،للمسارحزياراتالأنديةمنكثيروتنظم.والسباحة

المحلية.والجمعيات،المو!سيقيةوالفرت

شيئايتعلمونأو،الصناعيةالمناطقبزيارةيقومونكما

المحلية.الحكومةأدشطةعن

عضوألينموعضوكلمساعدةالأنديةوتحاول

خلالمنوذلك،المجتمعليخدمجيدااتزاناومتزنامسؤولأ

فىإقامتهمخلاللمجدربونالسلةدكرةالرياضيةالأنديةأحدلاعو

السعودية.العربيةلالمملكةالرياصمديةفىالشبال!ليت
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الذهنيةصفاتهمنجوانبتنميةعلىتساعدالتيالأنشطة

والروحية.والبدنية

أنديةإدارةفيمتزايدأدوراحالياالأعضاءيؤدي

كثيرفيويشغل،إداريةلجنةعلىنادكلويحتوي.الشباب

كما.اللجانهذهوظائفنصفالناديأعضاءالحالاتمن

الاخرين.لخدمةالفرصةالأنديةمنكبيرعدديوفر

بمساعدةالشبابناديأعضاءمنكثيريستمتع

وأوالضعفاء،،السنكبارمساعدةخلالمن،الآخرين

الخيرية.الأعمالبتقديم

تمارسبريطانيافيالشبابأنديةبدأت.التاريخ

بمسببوذلكعشر،التاممعالقرننهايةفينشاطها

.البريطانيونالأطفاليعيشهاكانالتيالمترديةالأحوال

لأولادمجانيةمدارستأسيسالنصارىمنكثيروبدأ

منقليلتعلمالأطفالهؤلاءيستطئمثلحيثالفقراء

الشبابنادينشأوقد.والنظام،المدرسيةأضقافةوا،الديانة

،أم888عامفيتأسستثم.التنظيممنالنوعهذاعن

الفتياتوجمعية،لندنفيالعاملالشباباتحادأندية

القوميةالمنطمةتأسيسذلكوتبعمانشسشر.فىالعاملات

ذاتالمنظماتوكذلكأم،119عامالفتياتلأندية

الكنيسة،فتياتوفرقةالأولاد،فرقةمثلالرسميةالملابس

الحربية.الكليةوطلبة

تنظجملجنةأم619عامفيالبريطانيةالحكومةشكلت

كذلكالحكومةشكلت،أم939عاموفي.الأحداث

تحسينعنمباشرةمسؤولةلتصبحالقوميالشبابلجنة

خلالمنأليومللشبابالخدمةوتؤدى.الشبابأحوال

التطوعية.المنظماتمعبالاشتراكالمحليالتعليمسلطات

العالمبلادمختلفإلىالشبابأنديةفكرةأنتقلتثمومن

ترتبطلارياضياثقافيا،اجتماعيا،نشاطاوأصبحت

الكنسية.بالمنظمات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكشافةالشبابخدماتالشبابليت

الأولادكتيمةالسعوديةالشبا!بيوت

المشتعلة،الموادمنالمنبعثتانوالضوءالحرارةالئار

التدفئة،فيلهااكتشافهبدايةفيالإنساناستخدمها

أخرىمجالاتفىيستخدمهاكيفتعلمالمدنيةوبتقدم

طهيفيالناريستخدمكيفالإنسانتعلمفقد.عديدة

الطينوتحويل،الختلفةوالمعداتالأسلحةوتشكيل،الطعام

الانساناستخدموقد.للإضاءةوكذلك،خزفيةأوانإلي

النار.لإشعالمجديةوغيرللغايةبطئةطرقاالاول

وإنماالنارإشعالطرقفقطنحسنلماليومونحن

الطاقةتوفرفالنارأكثر،مجالاتفينستخدمهاأصبحنا

بتوفيرتقومكما.الصناعاتوتشغيلالالاتلإدارةاللازمة

وتوليدوالطائراتوالسفنالقطاراتلتسييراللازمةالطاقة

الختلفةالموادنفاياتلإزالةأحياناالناروتستخدمالكهرباء.

فصلفيتستخدمف!ذلكإلىبالإضافةمنها.والتخلص

وسحبطرقفيوكذلكخاماتها،منالمعادنأغلب

.مفيدةأدواتإلىلتشكيلهاالمعادن

كانإذاالنارامحتخدامعنالناجمةالفوائدتتعدد

قدالنارفيالتحكمعلىالمقدرةوعدمفيها.متحكما

منالالافوتدميرالبشر،منالالافمقتلفيشسبب

منكبيرةأجزاءالنيرانأحرقتفقد.عامكلالممتلكات

عامشيكاغومدينةومن،ام666عاملندنمدينة

كما.أم239عامطوكيومدينةمنوكذلكأم871

والأعشابالأشجارمنشاسسعةمساحاتالنيرانتتلف

عام.كل

النارتعريف

مأ777عاملافوازيهأنطوانالفرنسيالكيميائيأثبق

الموادمعللأكسجينالسريعالاتحادنتيجةيأتيالاشتعالأن

الاشتعالويسمى.لورانأنطوان،لافوازيهانظر:.الأخرى

بمعدلالموادمعالأكسجينشحدماوغالبا.الاحتراقأيضا

عنيصمدرولاالحرارةمنالقليلينبعثبحيثبطيء

منبدلأبالأكسدةالعمليةهذهوتسمىضوء.أيالعملية

اتحدكلماالأكسدةوتحدث.الاحتراقأوالاشتعال

لصريعبمعدلذلككانسواءالأخرىالموادمعالأكسجين

البترولمعالمثالسبيلعلىالأكسجينيتحدبطيء.أو

ويمكنوضوء.حرارةذلكعنوينبعث،سريعبمعدل

الاشتعالالثلاثالكلماتمنبأيالعمليةهذهوصف

الحديدمعالأكسجينيتحدوعندما.والأكسدةوالاحتراق

تحدثبل،احتراقأواشتعاليحدثلافإنهالصدأ،وينتج

فقط.أكسدة

متشابهة.بطريقةالموادجميعتشتعللاالنار.أنواع

مالاشتعالعندحرارةعنهتصدرمثلاالنباتيفالفحم

الحجريكالفحمأخرىموادأنحينفي،خافتوهج

حرارةمنهاتنبعثوالخشبوالزيتوالمغنسيوموالغازات

المشتعلةالمادهنوععلىأساسااللهبلونويتوقف.ولهب

حرارتها.ودرجة

جميعاولكنها،مختلفةبطرقالموادتشتعلأنيمكن

يحدث.الاشتعاللعمليةاللازمالأكسجينإلىتحتاج

وترمىالطلاءأوبالزيتالباليةالقماشخرقتتبللأنأحيانا

الذيالزيتمعببطءالهوأءأكسجينفيتحد،وتهملجانبا

معولكن،البدايةفينارهناكتكونولن.الخرقبلل

لإشعاليكفىالحرارةمنقدريتجمعقدالبطيءالتأكسد
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الاشتعاليسمىالاشتعالمرالنوعوهذا.الخرقة

.الحراجسمنكبيرأ!ددمصدراويعد،التلقائى

سريعبمعدلالاحتراتبسببانفجاراتتحدثوقد

والبارود،الديناميتاشتعالنتيجةتحدثالتيكتلكجدا

تنطلقبحيثجداسريعبمعدلأ،حصسدة1تحدتوهنا

أكبرحيزشغ!!إلىتحتاجالغازاتمنضخمةكميات

قماالديناميتأوأجارودايشغلهكانمما،المراتمئات

زعنفبسرعةأخازاتاهذهوتتمدد.حسدةالأحدوث

الانفجار.عنهافينتج

تو!رهامند!بدشروطثلاثةهناكالنار.تتولدكيف

مادةأووقودوجودمنلابدأولآ:أسنار،اعلىالحصولقبل

درج!إنىالوقودتسخ!تمنبدلاثانيا:.للاشتعالقابلة

يبدأأنيمكنحرارةدرحةأقلوهي،الاشتعالحرارة

الأكسجينتوفرمنبدلاوثالثا:ويستمر.الاحتراتعندها

المحيط.الهواءمنعليهنحص!وعادةكبير،بقدر

فاأ.غازيروسا،!صلبأنواعثلاثوالوقود

أمتلةلوالبترراشيتر،أصلباللوقودأمثلةوالخشب

أمثلةفهماج!تأ!يدروواا!بيعي11أكازاأما.السائلللوقود

.الغازيللوقود

فمثلا.ش!طهعلىعادةالصلبأ!قودااشتعالويتوقف

عودبامشخدامالخشبمنحجيرةقطعةإشعاليمكنلاقد

نأيمكننفسهاالشجرةمنصغيرافرعاولكن،ثقا!

فيوالسبب.نفسهالثقابعودباستخدامبسهولةيشتع!!

اح!لياتام!احديدا!ىالمهمةراتاصررامنرةصروالنارفيالتحكم

يعمل.بالصورةموض!!هوشما،ا!حل!اصساعةحصوصاالصحاعية

وحاماتالحديدوحامالحردةالحديدصهرعلىالحرارةشديداطه!ا

الحدلمحد.ل!نتاخممتوحةأ!رالىفيأخرىموادم!

التي،الخشبكتلةداخلإلىطريقهاتأخذالحرارةأنذلك

لهاتسمحعاليةحرارةدرجةعلىالمحافظةلاتستطيع

الكتلهذهمنعدديشتعلعندماوأ!ش.أ!بالاششعا

،أخرىإلىكتلةمنالحرارةتنسابمجتمعةالخشبية

بدءيسهللماذايفسروهذا.الاشتعالاستمرارعلىوتحاشظ

خشب.نشارةأوشظيةباستخدامالاشتعال

عنبعضهاالوقودأنواعاشتعالحرارةدرجةتحتلم!ر

منلابدالسائلاوأ!ملباأ!قودايشتعلفلايم.بعض

يبدأعندهاالتيالحرارةدرجةإلىأولاأ!قودابعضتسج!ت

اشتعالحرارةدرجةت!صنوعادةغاز(.إكما)تحوأ!هتبخره

لأنها،السوائلالتمتعالحرارةدرجةمنأعلىالصملبةالمواد

اشتعالحرارةدرجةفمثلا.أعلىحرارةدرجةعندتتبخر

م0652بينتترواحوالبلاستيكالخشبأنواعأغلب

درجةعنديشتعلكالبترولوقوداأنحينفيم548و.

ذلكإلىبالإضافة.م-538إلىتصملمننخفضةحرارة

إحداهماعنديمكناشتعالحرارةدرحتيوقودأ!لفإن

عودمثلللطاقةخارجيمصدربمساعدةالاحتراقيتمأن

حرارةدرجةعندالتلقائيالاحتراقويحدت.أضقابا

إلىحاجةبدونالاشتعاليبدأأنيم!شأنهأيأعلىأخرى

خارجية.مساعدة

حجرةفيالمشتعلةتنئالشمعةالنار.سريانكيفية

الله!حرارةوتعملمستقرا.لهماهوائيةتحاراتفمها
.ء-صيص

اللهبيستمرلكيالشفيكفيمنقدرتبخيرعلى

ثابت.بارتفاعمشتعلا

اسدمارمصدراتكودأريمكن،أعلاهالمنرلكميرادالجامحةالنيران

.عامكلالممتلكاتوتدمرالماسمرألاشاتقتلالنيرادهذهمت!!حطير.

المشتعلة.الوادلتبريدالارالاءيطمى
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تغذيفيهاالمتحكمغيرالهائجةفالنارأخرىناحيةمن

تجدهاالتيالسائلةأوالصلبةالموادتبخيرطريقعننفسها

معهلةبمواديبدأقدغابةأومنزلفحريقمسارها.في

أكثر،حرارةتمثيعفإنهاالنيرانتكبروعندما،الاشتعال

العمليةهذهتزداد.الحريقزيادةفيتسهمالحرارةوهذه

المنازلحرائقففى.والأكسجينالوقودتوفركلماوتتسع

عندماتحدثالساطعاللهيبباسممعروفةظاهرةتوجد

درجةإلىالحجرةفيالأسطحجميعحرارةدرجةتصل

النارمنضئيلاقدراأننجدالنقطةهذهعند.الاشتعال

احتراقعند.باللهبالحجرةتمتلئفجأةالموادبقيةيشعل

الأخرىوالموادوأفرعهاالأشعجارأوراقعادةتوفرالغابات

تتسببأنويمكن.اللازمأ!قودأالأرضعلىالموجودة

انتشارفىالأرضيةالتضاريسمنمعينةوأنواعالرياح

نأيمكنالنيرانولأنالأشعجار.قممعلىالغاباتحرائق

النيرانمكافحةرجالطلبمنفلابد،وفجأةبسرعةتكبر

الإطفاء.فرقةانظر:لإطفائها.الحالفيالمحترفين

تنطماطريقعنالأفراننيرانفيالتحكمويمكننا

ولكن.الفرنإلىتصلالتيوالأكسجينالوقودإمدادات

وحدهماالنيرانمنالمتولدالهواءلصريانومعدلالرياح

فيها.المتحكمغيرالنيرانفىالاشتعالمعدلتنظيميمكنهما

قابلةغيرعبارةتوحى.للاحتراقالقابلةغيرالمواد

منتمنعهاأخرىبمادةعولجتقدمامادةبأنللاحتراق

قابلةغيرالحقيقةفىمادةتوجدلاولكن.الاحتراق

والحجرالخرسانةمثلتحترقلاالتيالموادفحتى.للاحتراق

.الشديدةبالنيرانإتلافهايمكن

مؤخرةأخرىتعالثوادأنيمكنالموادأنغير

.للاشتعالقابليتهامنوتقلل،الاشتعالأوللاحتراق

الاشتعالحرارةدرجةرفععلىتعملالموادهذهوأغلب

هذهمثل.الاحتراقمنالناتجةالحرارةتقليلأوالمواد،لهذه

انظر:.تلغيهلالكنهاالاحتراقتبطئأنيمكنالمعالجة

للنار.التصميد

إشعاللبدءطرقعدةهناك.النيرانإشعالبدءطرق

الضروريةالشروطتوفرمنلابدطريقةكلفىولكنالنار،

استخدمتالثقابعوداختراعقبل.للاشتعالالثلاثة

منقطعةإلىالطريقةهذهتحتاجوالظر.الفولاذطريقة

هذه.وفتيلةصلب()صخرالفلنتمنوقطعةالفولاذ

قشرةمنأوالكتانأوالقطنمنعادةتصنعكانتالفتيلة

كانتوقدوسحقها.تنشيفهابعدالأشجاربعضجذع

ثمللاحتراقجاهزةتصبححتىفرنفىتسخنالفتيلة

فيالبدءعندتماما.جافةيحفظهاصندوقفيتوضع

الفولاذويضربالارضعلىالفتيلةتوضعالنارإشعال

الطريقةهذهفى.الاحتكاكبوساط4البدايةفيتتولدكانتالنار

حتىموضحهوكماأخرى!ككمافيمحمورحدشعلىعصاتفرك

توهج.يحدث

ويعملالفتيلةإلىيصلالذايالشرربعضفينبعقبالو،

إشسعالها.على

طريقةوهي،الاشتعاللبدءقديمةأخرىطريقةهناك

داخلفيالعصاتحريكءلمىالطريقةهذهتقوم.الاحتكاك

الخشبمسحوقشوهجليحتىلوحعلمخدوشحفر

الأكسجينمنقدرتوفيرويتم.الاحتكاكنئكنالذي

الأجزاءعلىبعنايةبالنفخلهبالوهإلىلتحويليكفى

.المسحوقمنالمتوهجة

عودأولووكرجونالإفيلميزيالصيدلىاكتشفوقد

بطبقةيغطىالثقابعودطرف،وكان.أم827عامثقاب

البوتاسيوموكلورأت)الإث!د(الأنتيمونكبريتيدخليطمن

العربىالصمغبوساطةالخعضجيالثقابعودعلىتثبتالتي

يولدخشنسطحعلىالطرؤ!هذاتحريكعندوالنشا.

.الكيميائياتلاشتعالالحرارةمنكافياقدراالاحتكاك

كافياالحرارةمنقدراالمحضتحلةالكي!يائيةالموادتولدعندئذ

إلىبعدفيماالثقابعودطوروقد.الثقابعودلإشعال

.الثقابعودانظر:.وكفاءةأماناأكترأنواع

النارعنينئجالذيما

وضعهعندأسودالمقلاةأوالإناءقاعيصبحماكثيرا

تكوننتيجةاللونفىالتغييرهذايحدثالنار.على
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.محترقغيركربونأساساهوالهبابهذا.الهباب

منلخفضالسط!هذالأنبالهبابالمقلاةسطحويتغطى

الارتفاعمنالحرارةدرجةويمنعاللهبحرارةدرجة

ثميةعنهتنتجالذيأغرنفاأ!قود.االفشعاليكتملبحيث

تامعيرالوقودكربونبعضفيهي!صنالهبابمنكبيرة

بتوفيرالمشكلةهذهعلاجويمكنمهدر.فهو،الاحتراق

فيالكربونك!!يحترقلكيالهواءمنالكافيالقدر

.لوقودا

غالبا،الهواءفيتحترقالتيالموادتكون.الغازات

وأوالهيدروج!تالكربونهماعنصرينمنمكونة

أصفحماواالكوكوفحمالحجريالفحمفمثلامركباتهما.

وزيوتوالبترولالطهبيعيوالغاز.كربونأغلبهاالنباتي

الهيدروح!تمركباتمنالعديدمنتتكونالوقود

علىال!صكوفحماالحجريالفحمااحتراتشعند.والكربون

أ-صبونامعالهواءأحصسجيماتيتحدالمثالممبيل

الماء.وبخارأ!ربوناأكسيدثانيغازلت!صينأ!يدروجينوا

الأكسج!تااتحادعنوينتج.وتختفيالهواءمعهذهوتمتزج

النار.ولهبالحرارةوالكربونالهيدروجديئمع

الكربونأكسيدأوليسمىسامغازمايتكونوكثيرا

لاشتعالالكافيبالقدرأكسجينهناكيكونلاعندما

محركفيالبتروليحترقعندماشمثلا.بأكملهالوقود

طريقعنويخرجالغاز،هذامنبعضيتكون،السيارة

ذأسكحدوثعندمغلقجراجفيكنتفإذا.العادمأنبوب

تحدتقدذلكونتيجةالغاز،هذامنبعضاتستنشقفقد

م!صانفىأسسيارةاتشغيلإطلاقاينبغيلاولهذا.الوفاة

مغلق.

المنشآتفيالحرائقنتيجةيتوشونالذينالأفرادأغلب

وينئ.ال!صبونأكسيدأولغازاستنشاقبسببيموتون

عقبالأكسج!تنقصومن،الهادئةالنيرانمنالغازهذا

الطافح.اللهيب

مأخرىوجسيماتالهبابمنخليطالدخان

النيرانمنالنابخوالدخان،الاحتراقعنالناتجةالغازات

سامةوغازاتالحربونأكسيدأولعلىيحتويأنيمكن

تزيدأضاكطوبا،الرؤيةتضعفوالجسيماتوالهباب.أخرى

عندخانأولاينتجوعموما.أضيرانامنالهروبصعوبةمن

البيئة.ويلوثالطاقةيهدرالذيالمكتملغيرألاحتراق

علىالنيرانمنالناتجةالطاقةأغلبتكونالضوء.

وينتجضوء.شمكلعلىيكونمنهاوجزء،حرارةشكل

إنىتصلاللهبفيالكربونجسيماتالأنإماالضوء

المحترقالغازلأنأو،ضوئيةطاقةعندهاتتولدحرارةدرجة

الضوء.عنهينبعثنوعمن

مصدرااكتشفهاأنمنذالنارالإنسانا!متخدم

منملتهبةقطعاالانساناستخدمأجدايةاوفي.للإضاءة

أنهالإنساناكتشفذلكوبعد،أ!لإضاءةمصدراالحشب

مدةالمنبعثالضوءيستمرالقارفيالخشبغمسماإذا

صببسنواتذلكوبعدسطوعا.أ!ضرويكون،أطول

الفتيلةوأشعلفتيلةفيهاووضعأطباقفياشيتالإنسان

أمكنالتىالشمعةاكتشفتثم.افضلضوءعنهافصدر

مصباحاكتشفثم.بسهولةمعهيحملهاأنللإنسان

التحكمعلىتساعدالتيبمدخنته)الكيروسين(البارفين

الشمعة.علىكبيراتحسينافكانالهواء،تياراتفي

أرسل،للاستعمالصالحةأس!!رباءاأصبحتوعندما

خلالكهربائياتياراأديسونتوماسالأمري!صالمكتشف

وانبعثابيضحتىحرارتهفارتفعتال!صبونم!سلك

أ!حوء.امنه

القديمةوالأساطيرالعقائدفيالنار

قدبالنيرانمعرفتهالتاريخماقبلإنساناكتسابلع!!

المتولدةوالنارالبرقمثلالطبيعةفيأشياءملاحظتهمنجاء

الشررلاحظقدأنهولابد.الشمسحرارةرالبراكينمن

معالحجارةأنواعبعضتتصادمعندمايصدرالذي

الموادبعضالحيواناتحوافرتضربعندماأوبعضها،

الصلبة.

معقشالفيالناراكتشافقصةالفار!يالأدبيح!!

البطلاستخدمهاالتيالحجارةأحدأنومؤداها.أ!تن!تا

بالصخر،اصطدمتالفظئوإنماالحيوانتصبلمسلاحا

.مرةلأولالنارالإنسانشاهدوبهذاباهرضوءعنهافتوأ!د

عنحكاياتعلىالقديمةالشعوبأغلبتراثويحتوي

لمعرفةقادتمقصودةغيرأحداثأوللعادةخارقةأحداث

بالنار.اللإنسان

أنعمتالتيالنعممنالنارتعدالقديمةالشعوبكانت

ضرورةلأنهاالمقدساتمنتعتبركانتوقد.الالهةبها

عبادةعرفتوقد.حياتهوا!شمرارالإنسانشفاهحتمية

لصعوبةونظرا.الأولىالعصورمنذالشمصوعبادةالنار

للنيرانبمصدرالاحتفاظالمألوفمنأصبحالنارتوليد

النارمصادروجدتوقد.الاشتعالودائممشاعايكون

والإغريقوالفرسالمصرلينقدماءعندقريةكلفىهذه

للمجتمع.المدنىالمركزهيماكانتكثيرار.والرومان

عندأضارالأهميةبارزامثالآرومافيفستامعبديعد

عندهم.المدفئةإلاهةالأصلفيفستاكانتوقد.الرومان

الدينأصبحعندماولكن.بيتكلفيمحرابهاوكان

المقدسةبالنارفيهاحتفظمعبداقيمالدوأ!ةرعايةتحت

فستا.انظر:بامشمرار.مششعلة
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحريقمطفأةللمارالتصميدالاحتراق

الحريقمنالوقايةالثقابعودبروميثيوس

الإطفاءفرقةالتحييم

بقوةويحرقيشتعلكيميائيخليطالإسكريقيةالئار

وقدالماء.تحتوهيأيضاتحترقكماالماء.يلامسعندما

سنةالبحريةالحروبفيأولأالبيزنطونالإغريقاستخدمها

احتوتربماولكنسرا،الكيميائيتكوينهاوكان.م673

وربما،والقطران،والزيت،والراتينج،الكبريتعلى

وقد.الحيالجيرأوالكالسيومفوسفيدعلىأيضااحتوت

،البوتاسيومونترات،النفطعلىلتحتويبعدمنتغيرت

الميلاديعشرالثالثالقرنوبحلولالتربنتين.وزيت

وقتها.معروفايكنلمالذيالبنادقبارودشابهت

المستنقعى.الوهجانظر:.الثعلبئار

مغاراتسلسلةتتكون.مغارات،ئاراكورت

حواليبعدعلىوتقع،مغارةستينمنالجيريةناراكورت

ستتوجدبأممترأليا.أديليد،شرقىجنوبكم093

التيناراكورتمغاراتعلىالحفاظمتنزهفيمغارةعشرة

الفطرية.الحياةومصلحةالوطنيةالمتنزهاتإدارةتديرها

للجمهور.المغاراتهذهمنثلاثفتحت

وجدهاعندما،أم459عامبلانشمغارةاكتشفت

عنيبحثكانبينما(محطة)مديرساندرسبنجامين

الضائعة.الخرافبعض

عام،أم06وطولهاألكسندرمغارةواكتشفت

والصواعدالهوابطأنأيحيةمغارةوهي.أم209

تكويناتعدةعلىالمغارةهذهتشتملفيها.تتكونمازالت

علىتحتويكما.الجنيةوقلعةالعرسكعكةمثلساحرة

والبوسوم.والكنغرالومبتوعظامبحريةحفريات

عاماكتشفتفقد.أم83وطولهافكتوريامغارةأما

بممراتمرتبطةالغرفمنسلسلةتضموهى.أم498

علىالحفرياتبمغارةتدعىغرفةوتحتوي،ضيقةحفرية

كيسيينحيوانينعظامبينهامن،حيواناتعدةبقايا

التسماني.والنمرالكيسيالأسدوه!امندثرين

.الغليون:انظر.الئارجيلة

003منأكثرعدىتشتملالنباتمنفصيدةالئاردين

الحوليةأوالمعمرةالعشبيةالنباتاتأنواعمختلفمن،نوع

الكرةشماليفيمعظمهاوينمو.الشجيراتوبعض

الحدائقفيالفصيلةهذه،نباتاتبعضتزرع.الأرضية

النباتاتهذهمننوعانويستخدم.مزهرةتخومابوصفها

للأطعمة.نكهةلإضافة

تحتتنموأجزاءالفصيلةهذهمجموعاتلإحدى

ولونها،صغيرةوأزهارها.قويةرائحةذاتوهى،الأرض

هذهفيالمعروفةالأنواعومز!قليلا.أحمرأو،أبيضإما

الأزهارمنعناقيد!حملوهوالشائعالناردين،الفصيلة

طبية.زيوتعلىويحتويالقرنفلياللونذاتالمتلاصقة

لعشبهما،وتزرعان،الفصيلةهذهمننوعانوهنالك

الذرةوسلطالحملى،خسأو،الذرةسلطويسميان

وموطنهما.ارتفاعهفيسم03يبلغوكلاهما.الإيطالي

وسطإلىأدخلالذرةسلطولكنأوروبا،جنوبيفي

أزهارلهالإيطاليالذرةسلطأمريكا.وشمماليأوروبا

فييزرعوكلاهمازرقاء.أزهارهالذرةوسلط،قرنفلية

والخريف.الربيع

الثورةبسببفرنسامنالهاربونهمالئار!ن

.أم978يوليومن41ؤيالباستيلسقوطبعدالفرنسية

الدين،رجالطبقة!!لىالنازحينمنالكثيروينتمى

فيكبيربدورفقامواحباتهمعلىخافواالذينوالأشراف

ممافرنسافىالثورةحكومةضدالأخرىالحكوماتتحريك

لغزوالمشتركالروسيالنمسا،يالجيشتحريكإلىأدى

دوت-زعيمهمأخازحوناأقنعثم.أم297عامفرنسا

الأسيرالملكأوذيماإذاباريسبدكيهددبأن-بيرنسويك

الملكخلعإلىالباريسييندعامماعشر،الخامسلويس

كماشهر.منلأكثرالسلطةبضبطقامتنظيموتكوين

جديددستوربإيجادالمطالىجةعنالإعلانإلىاضطرهم

الثواربعضهاجرعنفاأكثرالثورةأصبحتولمالفرنسا.

الخارخ.إلى

منحلفرنساحاكمابونابستنابليونأصبحوعندما

فرنسا،إلىيعودوالمالناز-حينبعضأنإلاعفوا،النازحين

علىوعملوا،بوربونالالمالكةالعائلةأفرادبعضمثل

أقاربهموأصبح،أراضيهمفصودرت،نابليونضدالتآمر

بعدفرنساإلىبوربونآلعادوعندما.للاعتقالعرضة

يستطيعوالملكنهمبأراضيهمطالبوا،نابليونحكمسقوط

شها.مالىتعويضعلىإلاالحصول

القرآنسورمنالنازعاتسورة.سورة،الئارعات

التاسعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاوجاءت.آيةوأربعونستآياتهاعدد.والسبعون

الكريمة.السورةبهافتتحتالذيللقسمالنازعات

التي،المكيةالسورسائركشأنشأنهاالنازعاتسورة

والبعث،والرسالة،انية9الوحد:العقيدةبأصولتعنى
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والساعةوأحوالهاالقيامةحولريدوومحورهاوالجزاء.

المجرمين.ومآلأ!تق!ت،امآلوعنأ!ا،وأهوا

التىالأبرارابالملائكةبالقسماال!صيمةالسورةابتدأت

المجرمينأرواحوتنزعويىت،بلطفالمؤمن!تأرواحتنزع

ج!!اللهبامرالخلائقشؤونتدبروالتي،وغلظةبشدة

للبعثالمنكرين،المشركينعنالسورةوتحدثتوعلا.

قلوب!الفظئاليومذلكفيحالتهمافصورتوالنشور،

فيلمردودونأئنايقولونرزأ:خاشعةأبصارهاأ:فيواجفةيومئذ

ثم.أأ-8؟تعاىاسا1!،نخرةعظاماكناا%ئذإرزالحافرة

بوبية،أاادعىالذيغيةأ!إاصرعورالسورةتناولت

وأه!ءاللهفقصمه،والطغيانالجبروتفيوتمادى

ذإ3ءموسىحديثأتاكهل!الأقباطاوقومههوبالغرق

طغىإنهفرعونإلىاذهبإ:طوىالمقدسبالوادربهناداه

وتحدثت.181ء:الارعات!تزكىأنإلىلكهلفقلبزا

ءئةرر،اللهرسولعلىآوتمردم!صةأهلطغيانعنالسورة

الله.مخلوقاتم!كثيرم!أضعفبأنهموذكرتهم

الحشبعدهالذيالساعةوقتببيانأحصيمةاالسورةوختمت

عن)سمألونكبحدوثهوكذبوا،وأن!صوهالمشركون

ربكإلى3يرأذكراهامنأنتفيمأ:مرساهاألانالساعة

لميرونهايوم3"بمأنهميخشاهامنمنذرأنتإنماإل!3منتهاها

.2464ةاصارعاتاضحاها!،أوعشيةإلايلبثوا

أغرآناآيات)ذهـتي!الكريمالقرانأيضا:ال!

الكريم.القرآنسور(بموسوره

وثيقةصدةذات،ال!سماكم!لمجموعةاسمرلياول

والضحلة،أحميقةاالمياهفيالنازفيلعيشالقد.بسمك

والساحل،الأطلسيللمحيطالساحليةالمناطقطولعلى

.الهادئللمحيطالشرقي

أضازش.الصيدالتقنياتمنالعديدأ!ميادونايستعمل

.مخرو!أشحك!علىثعبكةاستعمالالوقأفضلومن

غذاءئستعملكمامثلجا،أوطازجا،النازليويباع

.للحيوانات

اشعنفةعلىويوجدأ!هر.11علىزعنفتانوللنازلي

ولهذهالبص!إةعلىزعنفةتوجدكما،كالسننتوءالخلفية

الارلى!ليأ.طكسهع!طويلةرعمفةو،ظهرهعلىرعحمتالىلهالنازلي

الأضهـى.االمازليأسماكوحتى،والأحطبوص،الحمبري

علىرماديبنيلوناصهمافمنها.محتلفةألوانالأسماك

والجانبين.البص!!علىأبيضأووفضيالظهر

يقاربووزنها.أم،2النازفيسم!صةطوليصلوقد

وتسمى.كجم5.3منأقليزنمعظمهاولكن،كجم23

منالحقيقةفيولكنها،النارليباسم،أعسمكاأنواعبعض

علىزعالفالأسماكلهذهي!ضنوقدالقد.فصيلة

شغذى.نحيفةطويلةمجساتإلىتمتدأبصنها،أوظهرها،

.الأخرىالنازليوأسماك،الأخطبوطوابالجمبريالنازفي

نألد"عندما،عاتةأخازأاأسماكتسم!"
لر-مجموييهـ.!

تصطادعداءحما.

عشرينياتفيألمانيافيظهرت!ياسيةحر!!ةالئاريئ

إلىبعدفيماتحولتهتلر.ل!أدوبقيادةالعشرينالقرن

نظامأيعلىالنازيةاسمايطلقكما،سياسينظام

كانتالتيتلكتشبه!سيامسيةمعتقداتأوحكومي

الهشلرية.ألمانيال!

الحريةصادرتوقد،فاشيةحركةالنازيةوكانت

الخاصة،بالملكيةسمحتلكنهاصارمةبدرجةأسثحخصيةا

،العسكريوالتسلط،العدوانيةبالقوميةالنازيةنادتولقد

الألمانىالشعبأصازيونامجدألمانيا.أدحدوتوسميعو

بالآريين.أسموهموالذينالأحرىأوروباشمالوشمعوب

مرتبةفيالأخرىزالأقلياتأصسلافييناوأجئهوداأدورعموا

دنيا.

والاشتراكية،،والشيوعية،الديمقراطيةأضازيةاعارضت

.لا!سماواةتناديأوتنشدالتيالأخرىاالسيامسيةالأنظمةوا

السياسيةايلأزماتألمانيااجتازت.النازيةهولد

الأولىالعالميةالحربفيهزيمتهابعدوالاقتصادية

الديمقراطيةالحكومةحلتوأغدأم(.191189)4

ل!ش.طويلةلفترةألمانياح!سمتالتيالملكيةالحكومةمح!

انتهاءبعدشديدةوبطالةكبير،تضخممنعانتالبلاد

الجديدةللحكومةولاءه!الألمانامنثثيرولدل.الحرب

المتطرفة.أضغييراتباتساديالتيالسياسيةالمجموعاتإلى

أمحمالاحزب:وهيالمنظماتهذهإحدىوكونت

هتلرانضم،ميونيخفيصغيرةبحثمجموعة،الألماني

رئامعةإلىسريعاووصلأم619عامالمجموعةلهذه

الاشتراكيالألمانيالعمالحزبإلىاسمهوغيرالحزب

.م0291عامالقوممط

وعدولكنه،وطنيةالأساسفيهتلرأهدافوكانت

نماالجماهير.تأييدكحسبأجلمنالاحتماعيةلالثورةأيضا

.الحرببعدماأزمةخلالمنبسرعةالنازيالحزب

،والنظام،الانضباطعنهتلرأفكاريةالسم!وأيدت

الاجتماعى،الإصلاحجذبوقد.يةالعس!والفتوحات
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أصحابوانضم.والفلاحينالمتوسطةالطقاتأنظار

ما239عاموبحلول،الشيوعيةلمكافحةالأثرياءالمصانع

عضو.)00.17النازىللحزبأصبح

واسعادعماالنازيةتكسبلم.السلطةإلىالوصول

،الأعمالفيالمفاجئوالهبوطالكبير،الكسادجاءحتى

فتحول،ام929عامبدأوالذيكلهالعالمشملالذي

.متزايدةبأعدأدالنازيةإلىحينذاكالساخطونالألمان

والمجدالسياسيةوالقوة،الاقتصاديبالعونالنازيةوعدت

الوطني.

قوياحزباالنازيةظهرت،ام329عامأنتخاباتوفي

مستشاراهتلرأصبح،أم339يناير03وفىألمانيا.في

الدكتاتورية،تجاهبسرعةوتحركللوزراء(.)رئيسا

جمئالأحزابوحظر،السياسيةالحرياتمنوالحرمان

علىالنازيةومميطرت.النازيالحزبعدأفيما،السياسية

الحكمدولةأسعمواوعندما.والتعليموالإذاعة،الصحافة

الجستابو،يسمىقويا،امنياجهازأنظموا،الاستئثاري

أنهفييرتابشخصلأياعتقالمعسكراتوبنوا

النازية.يعارض

يأملونوأتباعههتلركانالانهيار.،الحرب،التوسع

عاموفي.عالميةإمبراطوريةالنازيةالدولةجعلفي

القواتقامتفقد.خططهمتنفيذفيبدأواأم،389

وتشيكوسلوفاكيا،أم389عامالنمسابغزوالألمانية

فيمابولنداالنازيةوهاجمت،يليهالذيالعامفيالسابقة

هزم.الثانيةالعالميةالحربوبدأتأم،939عهامبعد

.النازيالحكموانهارأم459عامالنازيةألمانياالحلفاء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نورمبرح!حاكماتهيرمانجوريج،ألمانيا

الاعتقالمسمكرالنانيةالعالميةالحربأدولصإيخماد

جوزي!،منجماطوالدكارتنما،بورمان

وافأدهتلر،ألبرت!سبير،بولجستاا

يتشهير،هيملرفلمعقواأ!كملي!ايصحور،طزص

الكريمالقرآنسورمنالناسسورة.سورةالئاس،

والمائة.عشرةالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

لتكريمهماالناستسميتهاوجاءت.آياتستاياتهاعدد

والتكريم.للتشريفإضافةوهي،إليهم)رب(لإضافة

المعوذتين،ثانىوهى،المكيةالسورمنالناسسورة

.الأرباببربوالاحتماءالاستعاذةومحور

شرمنشيءكلربباللهالامعتجارةالسورةفي

والجن،الإنسشياطينمنوأعوانهإبليسالأعداء،أعدى

ختموقدوالإغواء.الوسوسةبأنواعالناسيغوونالذين

حسنبنليجمع،بالفاتحةوبدأ،بالمعوذتينالعزيزالكتاب

لأن،والجمالالحسنكأايةوذلك،الختموحسنالبدء،

نهايته.إلىالأمربدايةمنإليهويلتجئباللهيستعينالعبد

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

والفف!اء.للطيرانالوطنيةالإدارةانظر:ئاسا.

علىوميناء،مدنهطوكبرىالبهاماجزرعاصمةظساو

عدديبلغ.بروفيدانسنيولجزير،الشرقىالشماليالساحل

المشمسالطق!جعلوقهد.نسمة135لأ437سكانها

هاما.سياحيامركزاالمدينةمنوالدافئ

وفنادقجميلةشواطئنالح!،وميناءمنبالقربتوجد

نابضةوأسواقشهيرةبمطاكمناساوتتميزكما،فاخرة

والمبانيوالمحلاتمارفالمصمعظمتتمركز.بالحيوية

علىيمتدالذي،ستريتبربفيناساوفيالمهمةالحكومية

منالتاريخيةالمبانىمنعد!.النالحماوأنكماالميناء.طول

الثامنالقرنمنالأولال!غدفيبنيتحصونثلاثةبينها

كليةوهيالفريدةالدولةكليةبهاوتوجد.الميلاديعشر

بهاما.

ناساو،لىوالأعمالللترويحالعامةالأماكنأحدراوسنمدان

نشطهة.سياحيةتجارةويحد!
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وعاشواوالمقابر.،النائيةالأركانواوالصعوامع،،الكهوفصناعةوهيبالسياحةناساوسكانمنالكثيريعمل

فيوأيضا،الجبالوشعاب،والغابات،الصحراواتفىبعضيعيش.عاليةأسطالةاونسبةقليلةوالصناعاتمزدهرد.

والنصرانية،البوذيةوخاصة،الدياناتبعضوفي.المدنالمجاورةالنواحيفيأما.فاخرةمنازلفينا!ماوفيالمقيصن

اشتركواولذلك.الأنانيةمننوعاالعزلةالنساكبعضاعتبر.المياهفيهالاتتوفرمنازلشيالسكانفيعيش،الفقيرة

النساكمنعددويعيش.الصوامعتكوينفيمإلاخرينتحملالتيالرحلاتسحفنمرفأالنشطناساوميناءفي

لضبطقواعدويتبعون،منفصلةحجيراتفيالصومعةفيبوتمايلتدعىأصغرسفنوتشحن.المدينةإلىالسياح

الاجتماعيةالاتصالاتبعضلهمأنكما.الدينيأصسلوكاجزرتكوناكتيوالجزرناساوب!تالمسافرينوتنقلالبضائع

وفي.وتطورتالأديرةانشأتأصوام!اعنر.أغليلةااشموشرا!والزيتكالسمكالمنتجاتتنق!!كما.البهاما

ذاتمتضامنةجماعاتاشهباني!صن،الأديرةمجتمعاتأيضا.والملح

،والاعتزال،للتأملمعينةأوقاتويحصصون،ذاتياكتفاءتشارشاسماعليهاأطلهتمستوطنةإنجليزملاحونأس!

.والصلاةستيسياتفيحالياناساوفيهتقعالذيالمكانفي،تاون

المجتمعإطارفىالنساكمنجماعاتظهورورغ!االمستوطسةتسميةأعيدت،الميلاديعشرالسابعالقرن

الذيالتنسكعنتنهىالإسلامتعاليمفإن،الإسلاميجزرأصبحت.أم596عامناساواسمعليهافأطلق

عنوالانقطهاعالجماعةعنوالعزأسةالرهبنةإلىيؤديناساووكانت،بمأ771عامبريطانيةمستعمرةالبهاما

الذكرجانبإلىتشملالإسلامفيالعبادةلأن،الناسالأمريكيةا،هلية1الحربخلالوازدهرت.عاصمتها

يهدفأعمالمنالإنسانبهيقومماك!!والتفكيروالتأملتحملاسحفنكانتعندماأم(،865-أم)861

،متحركنافعفعالعضوفالمسلم.اجتماعيةكاياتإلىلهاالسياحةظلت.المتحالفةأ!لاياتاإلىالمدينةمنالبضائع

للهخليفة،والجماعةالفردمستوىعلىعديدةأدواروأطسنةوفي،أم929عاممنذناساوفيصناعةأهم

اللهويضعويشربويأكلويعبدويعمليعمرالأرضافيبريطانيا.عنالبهاماجزراستقلت،أم739

العملويتركللعبادةينق!شلاأفعالهحولفيعينيهنصب

الدنياضاغلتستغرفولاالعملبعدميعودهممنويضيع(.الاسمية)الحمدةالجملةان!:.الئاسخ

الزي!هدوالعبادة.إلفالر:اانظراأعنالكريمالقرآنتفسيرانظر:.والمئسوحالئاسح

المفسر(.)أدوات

اولاياتفييوبساملمجنينحبهوتاليئيالئاسكهـحالىا!لعنويتعد،ا!اسيعتزللشصالئاسك

دأكنةعلاماتوبهواحدلعشتيمترنحوطولهيبلغ.المتحدةنح!ا!يصيرواأنفي،الناسبعف!يرغبوقد.الاخرين

وعلى.الرأسمنبالقربظهرهفيالكمانش!!علىالغواياتأوالأشرار،تجنبفىارغبةمثل.عديدةلأبىب

أعينستلهالبنيالناسكفإن،الأخرىالعناكبعكسأنفسهميطهرونأنهميعتقدونوقد.المجتمعفييرونهاالتي

ثماني.لانساكا.بالعيم!

هذابعضةالشخصإصابةمنقليلةساعاتوبعدمعشيء!لفي-بحساطةبك!!-يرغبونلاوقد

أحمر،لونإلىالعضةحولالجلدلونيتحول،العنكبوت،والزواج،وال!سرة،المتعةعنالنساكويبتعد.الاخرين

هذهمعظمفإن،نفسهالوقتوفي.المصابالجزءيتورمثم،مما!وات،والصيام،العفاففيويرغبون،والتملك

ملتهبةتظلربماعميقةقرحةتاركة،تموتالانسجةبغيرالجههيط،الأك!!علىأنفسهمويعودونوالهدوء.

القرحةتتركوربماشهورا.يريدونالذينأولئكيتلمسوقد.قليلةوبكميات،أنتظام

العضةتكونوقد.علامةويسعونأضساكاهؤد!ء،البدفيالشفاءأو،الروحيةالهداية

قدصولكنها،طفيفأثرذاتأماكنإلىأحيانابالنعساكالاهتمامهذايدفعوقد.وراءهم

\!!يؤديوقد،شديدةت!صن.احتجاباأكثر

ممم*!-..الوفاةإلىقليلةمهمةلأدوارقد!اقامواوقد..مقدسينأشسخاصالوصفهم

حالا!!ىالسديدالماليرالديمييرالمسادإلى-العرببلاد!ى-عادهويمو

الاصليوالموطنوالنصرانيةللبوذيةالدينيالسلوكووضع،صياغةفى

البنيالناسكجنوبهوالبنيللناسكإلىالدينيونالنساكانسحبوقد.أ!اويةوا،والهندوسية
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فيأحيانايوجداليومولكنه.المتحدةالولاياتووسط

غذاءبدونيعيع!أنللعنكبوتويمكنمنها.أخرىأجزاء

انتشرقديكون،الأحوالمعظموفي.طويلةلمدةماءأو

التيوالصناديقالأقفاصطريقعنأخرىأماكنعدةفي

خارجالعنكبوتهذاويوجدلاخر.مكانمننقلهايتم

المفروشاتتحتالداخلوفى،الحجارةتحتالمباني

تعضالعنكبوتهذاأنوالواقع.المطروقةغيروالأماكن

والمناشمفوالملابسالأشخاصبينملامسةتحدثعندما

البنيوالناسكيسكنها.التيالأشياءمنذلكغيرأو

غيرالخيوطمنونسيجالزجةمادةيغزل،بالليلنشيط

فيبسحهيستعينأنهكما.الاتجاهاتجميعفىالمنتظمة

تعيشوقدافتراسها.يريدالتيالحشراتحركةشل

فراغه.وقتفىمنهاالعنكبوتليقتاتأياماالحشرات

تضعالبنىالناسكعنكبوتأنتىفإن،أخرىناحيةومن

البيضكيعرداخلواحدةمرةبيضة0309-نحو

.الحريريالأبيض

نمواتنموسويةغيرمعوجةوأحياناعميقةقناةالئاسور

الأنسجةداخلمنتبدأوقد.الجسمداخلطبيعىكير

فتحةخلالمنالجسمخارجإلىطريقهامتخذةالعميقة

عضوينبينسويغيراتصالاتشكلقدأوالجلد،فى

السطحمعكالمعدةعميقاعضواتوصلفقد.داخليين

منالقيحالناسوريعسحببعفالأحيانوفي.الخارجي

المثانةمثلمجوفينعضوينبينيوصلقدأو،عميقخراج

.والأمراضالجروحجراءمنيحدثوالناسور.والمستقيم

الجراحية.بالعملياتتصحيحهويمكن

أمريكيكاتبم(.1791-2091)لىأودجلى،ناش

فيفريداشعرياألمملوباأبدع.ساخرةمؤلفاتلهشهير

متفاوتةأبياتمننايشقصائدأغلبتتألف.الجزلةقصائده

وزنالينتجأسطرعدةعبرالجمليمددماوكثيرا.الأطوال

وهزليا.مدهشا

أبياتهيضمنماوغالبابكثرةالتوريةنايقاستعمل

.ظاهرةعلاقةبينهاليستمواضيعفيبارعةتشبيهات

تهجئةفيالخطأويتعمدكلماتأحيانايبدعوكان

ناشأنمنوبالرغم.بعنايةلهمهدوقعاليحدثالكلمات

منتخللمقصائدهمنالعديدأنإلاهزليبأسلوبكتب

الأمريكيالمجتمعحولساخرةتعليقاتبكتابةوقام.الجدية

هوسلوكهذلكفيبماسخيفا،سلوكااعتبرهماوانتقد

تعقيداتمنمرتبكونكأنهمالناسناشوصف.بالذات

عالمفىللبقاءوسيلةأحسنالهزلواعتبر.الحديثةالحياة

لنالقشعريةمجموعةأولنشرتمام،319سنةفي

الأخرىمجموعاتهوتتضمنالجارحةالأبياتعنوانتحت

لاام()459طوالسنينعدةمنذ:التاليةالعناوين

ام(.)579هنامنانطلاقاهناكإلىالوعحوليمكنكم

يفتنيلمليتهوام()729الخلفإلىالهرمالكلبوينبح

أم(.)759

قصائدهمنالعديدونشر(.بنيويوركرايفينالقولد

نيويوركر.مجلةفىمرةلأول

منرائدم(.491-8618)4وليمتشارلز،ناش

عامأصبح.المتحدةالولاياتفىالسياراتصناعةرواد

تنظجموأعاد،بويكسب،راتلشركةرئيساام019

عامنالقانتخبماليا.نا%حةشركةمنهاوجعلالشركة

جنرالشركة)الانموتورز،جنراللشركةرئيساام219

،الإفلاسوشكعلىكانتعندما(،المحدودةموتورز

إدارته.تحتفازدهرت

ثمام،619عامموتورزجنرالمننالقاستقال

.للسياراتنالقشركةمنهاوجعلسياراتمؤسسةاشترى

أيضاإدارتهالمجلسورئيساام329عامحتىرئيسهاوظل

عامموتورزهدسنمعناشمؤسسةاندمجت.وفاتهحتكى

تورز.م!أمريكانوأصبحتام459

.إلينويفي،كاونتيكالبديفىناشولد

بريطانيمنقبام(.--139ا)834جيمسئاش،

بكوينزلاندجيمبيفيالذهبحقولاكتشفالأصل

منواحدةالاكتشافخبرأثاروقدام867عامبأستراليا

كوينزلاند.تاريخفيال!هبعلىالتهافتموجاتأكبر

منبالملابنذهباناشوبخدهالذيالمعدنيالعرقيقدر

مكافأةعلىإلاشحصللمناشأنإلاالأستراليةالدولارات

عليهتحصلالذيالذهبورنبعفالمالربحكما.بسيطة

متجرا.فتحعندمابعدفب!اخسرهأنهغيربه،مطالبتهبعد

تولىعملاكوينزلاند-كومةمنحتهام888عامفي

نصبت،لهوتشريفا.ججمبيفيالبارودمخزنأمانةفيه

تزنكتلةمنتتكون%يمبىحديقةفيتذكاريةنافورة

ويلتشايرفيناشولد.الجرانيتمنمتريةأطنانسبعة

.ام7ء8عامأسترالياإلىوذهببإنجلترا

وثانية،المتحدةبالولايات،تنيسيعاصمةئاشفيل

سكان،نسمة2784051السكانعدديبلغمدنها.كبرى

غالباعليهايطلق.نسمة859و.26والضواحىالمنطقة

ذاتومبانيهاالتعليميةمؤسساتهالتعددالجنوبأثينااسم

مدينةاسمعليهايطلقكما.الكلاسيكياليونانيالطابع
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موسيقىمركزأصبحتلأنها،المتحدةبالولايات،الموسيقى

23وتسجيلشركة018من!ثرأبهاتعم!!حيث.الريف

الأغاني.النشرشركة054وحواليتسجيلاستوديو

(.م8169-09هـ،3ء.-2)77الأمويالناصر

بنمحمدبنعبداللهبنمحمدبنعبدارحمن

عبدالرحمنبنهشاملنالربضىالح!صمبنعبدالرحمن

تلقبمنأوأط،الأموياالمروانيفالم!إألو،الداخل

توىرولد.الأندلسيةأ!مويةالةأ!دوارحالمنبالخلافة

سنةحدهوفاةلعدبويع.جدهحجرفيلمجيماونشأ.بقرطبة

طموحا،مصلحاداهيةعاقلاكان.م219هـ-003

أغت!أوللاالح!3.أسهوصفا،القلاقلتسكينإلىانصرف

قصرلهاوبنىالزهراءمدينةأنشأالاثار.وتخليدوالعمران

اروعة.فيالأمثالمضربالزهراء

انحصارنتجةناصربحيرةتكونت.لحيرةظصر،

فيأسوانمدينةجنوبيالعاليالسدخلفالنيلنهرمياه

أ!حما،المصريالرئيسإلىنسبةالاسمابهذاسميتمصر.

جسوبك!ا684مسافةعلىيمإلسدالناصر.عبد

!طيةالبحيرةملءوتم.ام668عامتشغيلهبدأإذ،القاهرة

2.!ما41047مساحةأجحيرةاوتغطي.أم819عامفي

الحاجة،أوقاتالأراضيريفيالبحي!!ةماءويستخدم

أسذياسمبلأبومعبدنقلوتم.الكهربائيةالطاقةتوليدوفي

إلىالني!!ضمفافصخورمنالتانىرمسيسالملكبناه

ال!:،المياهمناسيبارتفاعلتجسبأخرىمرتفعةأراض

سمبل.أبومعبد

العمالى.أسوانسدأيضا:انظر

ناعربحيرة

م(.8801-3001هـ،184-493)خسروناصر

متوسطة،أسرةمنفارسببلادقباديانفيخسروناصرولد

الغزنويةالدولتينفيالمهمةالححوميةالمناصبلعضوشغل

الدياناتفىكثيراقرأالاطلاعواسعو!!ان،والسلجوقية

ذلكبعدعزمولكنهالإلحاد،درجةإلىيصلأنكادحتى

ثلاثبمصرأقاموقد،أم450سنةمرومنالحجعلى

أثناءوحجأم050سنةحتىأم470سنةمنسنوات

عنأسوانإلىذلكبعداتجهث!ا،مراتثلاتالفترةهذه

عادثمرابعةمرةوحج،عيذابميساءإلىثمالنما!طري!ت

ناصركتبوقدوالأفلاج،الحجازاصرية!عنبلخإلى

كتابهفىبيوميومارحلاتهحوادثوسج!!خسرو

بعضويصنفهلمشاهداتهتفصيلياوصفايعدالذيسفرنامة

.الزياراتكتبضم!الباحثين

الدين.ناصرالأسد،انظر:الأسد.الدينئاصر

ناصرالبيفاوي،انظر:.البيضاويالدينئاصر

الدين.

هـ،842-)777الدمشقيالدينناصرابن

محمداللهعبدأبوالدلنناصرابنأم(.1375-438

ونشأولد.محدثحافظ.الدمشقياللهعبدلكرأبيابن

ولازمهمال!صبارسمع.متونوعدةالقرانوحففأدمشقفي

ومهر.الملقنوابنالعراقيالزينالحافظالقاهرةمنلهوأجاز

.منازعبلاالشامحافظوصار،وخرجوكتبالحديثفي

توصيحمنها:جليلةتآليفوألف،صيتهوبغداسمهواشتهر

الذهبيمشتبهفيو!بماالأعلاممنهوجردالذهبىمشتبه

وشرحهاالأثر،علومفيالدرروعقود،الأوهاممن

المطولةالكتبمنوكيرهاالضعفاءمنوالسراقشرحين،

الفراديس.بمقبرةودفنبدمشقتوفي.والمحتصرة

ناصر.الشريفانظر:.الشريصئاصر،

الناصر.الرحمنعبدانظر:.الرحمنعبدالئاصر،

.(م8091،هـ-أ32)6محملىناصر،

أكبرمنوهو.سومطرةفيولد.إندونيسيإسلاميداعية

إلىوسبيله.إليهالصحيحةوالعودةالإسلامإلىالدعاة

وقد.الإسلاميةالمحمديةحزبفيالنعتمطةالعضويةذلك

مشومى،حزبإندونيسيافيإسلاميحزبأكبرألسهر

تجمعوأكبرأقوىبتأسيسقامالحزبهذاحلوبعد

فيالإلحاديةالنزعاتمقاومةعلىلعملإسلامي

الإسلاميةللدعوةالأعلىالمجلسوهوإندونيسيا،

حياثلخز!03حم!3جصر،الضأضسر!بم

ا/ا!سسدريهأثدإثلسطبىلمحنيةال!ردن./

"أا!هراما!آلهولدر.!"لالاصص11عص

أخاالوالعبوم-ءإإشلهول!علأأ)لصمحرمهحواةأ!

"لمحياالشرلمخهء،صلأالمملكة
مصر/-!ة!لاصالسعود

ا؟أسيو!لا!ا

الملوكوادى%ء،7ر!طدلا)؟هـيلأي!!

اأاء11ص!لصمرآلأ*ثااشوارألأ

نامرةبحر!-"ول،!

أ---------ثلس!صب!ثلمح!حميمص!ممز!-3//ث!

ميلى006009:..002

!000200400600800010012
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خلالومن.الإندونيسية

الإسلاميالمحمديةحزب

أشرف،ال!سلاميوالتجمع

الشبانتنشئةعلى

النهجعلىالإندونيسيين

كما.السليمالإسلامى

إصدارعلىأشمرف

عنشهريةمسلسلات

تقدمالإسلاميةالدعوة

ناصرمحمدد.عنقيمةومعلوماتأفكارا

وتدعووالمسلمينالإسلام

المسلم!تالقراءبينووحدتهالإسلاميالعالمتضامنإلى

عنتصدرالمسلسلاتوهذهاسيا.شرقيجنوبفي

محمدوالدكتوربجاكرتا.الشهريةإسلامدنياجريدة

بجانب،الإسلامىالعالممؤتمررئيسنوابأقدممنناصر

وقد.الإسلاميالعالملرابطةالتألمميسيالمجلعرعضوكونه

مرتين.إندونيسياجمهوريةوزراءرئيمه!منصبتولى

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم089أهـ،004

سكانهاعدد.المحتدةشدسطينشماليفيمدينةالئاصرة

السلامعليهعيسىموطنكانتولقد.نسمة004576

الجليللولايةتابعةالمدينةوكانتالباكر.شبابهأثناء

الجليل.:انظر.الرومانية

زمنبعدسنواتلعدةذكربدونالناصرةظلتوقد

في،النصارىمنالحجاجزارهاول!ش.السلامعليهعيسى

فتحفيها.كبيرةكاتدرائيةبناءوتمالميلاديالسادسالقرن

السابرإلميلادي.القرنمنالأولالعقدفيالمدينةالمسلمون

ثمالكناش،منعددافيهاوبنواالصليبيوناحتلهاولقد

.أم517عامالمسلمونحررها

هـ،5131-21ء).العباسأبو،الناصري

.الناصريخالدبنأحمدالعباسأبوأم(.1835-798

ودرسنشأحيث،الأة!ىبالمغربسلامدينةفىولد

الأقصى.المغربنواحيفيوتنقلعلمائهاعلى

نأإلا،والفقهيةاللغوية!الدرامعاتفيأبوالعباسنبغ

المغربودولملوك!إريخحولالاممتقصائيةدراساته

للمغربالسياسيأضاريخافيمهمامرجعاكانتالعربي

مماحياتهخلالإداريةمناءمبعدةشغلأنهكما.الأقصى

للمعرفة.جمعهطريقةأثرى

وأعظمهاأبرزهاول!ش،والرسائلالمؤلفاتمنالعديدله

عاد.الأقصىالمغرب!وللأخبارالاستقصا:كتابهوأثرا

بها.توفيحيثعديدةتنقلا)تبعدسلامدينةإلىأبوالعباس

بنمحمدالشيخإلىالناءكريالعباسأبينمسبينتمى

عربمنوهوبالمغربدرعةزاويةصاحبالدرعيناصر

منالهجريالخامسا)قرنفيالمغربإلىالداخلين،معقل

زوجهمنطالبأبيبنجعفربناللهعبدتنتميألحمرة

علي.بنتزينب

.راسأبوانظر:أحمد.بنمحمدالئاصري،

ناصيف.الازجي،ان!:.اليارجىئاصيص

منصغيروهوحيوانالداصيورأيضاويسمىالئاصيور

وتسمانيا.أستراليا.نماباتفييعيع!الفراءذاتالثد!ات

صغارأتضعالإناثأن"أي()الجرابياتالكيسياتمنوهو

.الأمبضرعمتعلقةنموهاتكمل،مكتملةغير

والكوولالشودتشيور:الناصمنأنواعأربعةتوجد

وأاللونبنيفراءلهاو!كلها،الببريوالسنوروالساتانلوس

وهو.الببريالسنورطولويبلغبيضاء.ببقعمنقطأمعود

بماأم،2،الأستراليةأقارةافياللحومأكلةالثديياتأكبر

الذيل.ذلكفي

المدنفيالمبافيأعدىعلىيطدقاسمالسحابئاطحة

فيمرةلأولالضخمةاالإنشاءاتهذهبناءتم.الكبيرة

الأرضسعرلارتفاعنظراونيويوركشيكاغومدينة

أكرالببريالسنور

يصل،الناصيوراتأنواع

فىبما،أم،2إلىطوله

الذيل.ذلك
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ناطحاتخمسىأعلى

العالمفىسحاب

والارتفاعات.أدلاهمبيمةسحا!طحاتطحمسأعلى،الرئيسيةاعال!امدلىم!اعديدافيالسحا!ناطحاتتوحد

.الأحرىاصسطحاإستماءاتأوا!وايماتاعلىتشتملولااحس!اإلىالشارغرصيوسالسافةتوصهـت

بترونازبرجا

ياليرما-ممورللال!كوا

مترا254

سيرزبرج

شي!طعو

مترا442

الدوليالتجارةمركز

سيويورك

ثا514مئرا،714

ستيتالإمبيرمبنى

يهويورك

مزا381

بلازاسنترإل

كوعهوج

مزا437

العالمفيسحابناطحاتعلى

عددالمديةالمنىاسم

الطوالق

88مالبرليالأمور-كولالزودار،1!لرحا

011شيكاعوسيررلرح

011ليويوركمدية:الدرلىاكتحارةهـهـكر

201ليوبوركمدبةالأليرستيتمى

87كوعهوعللاراشرال

07كوعهوعالصبرمصرم!رج

08شيكاعوأمكومى

001عوتي!صالحوكهاحودكرص

18الصير-ضهـدهحشوديدار

اصير8ا-الرهاوعإللا!اشرا!سكاي

ءلاتتاريحا!رتفاع

لالأمار"

:أالهوائا!ع!لحس!روا،اصمحص!!اإلىاكاحارصمصم!الساشهلوصح!بالارلماعات!،

الأصىالس!7اشارات

هـ!ء

أء.739عاموالتخح5134ا/لاحرارهـحارتماعادوحير.لاطولىالمحلومات+

الأرظعا!!لثطسحالى!!

كمالازما.أمرارأسياالبناءجعلمماالمساحاتومحدودية

دعمعلىالقادرةالوزنخفيفةالمعدنيةالعارضاتتطويرأن

ممكنا.أمراالسحابناطحةتنفيذمنجعلطوابقعدة

سحابناطحةأولبتصميماجينىبارونليوليمقام

تمأغدشيكاغو.فىالوطنىالتأمينمبنى:وهيمعدنيلهي!سل

عامفىهدمهاوتمأم1884،885عاميفيالبنايةتشييد

والخرسانة.بالفولاذالآنالسحابناطحةوتبنىأم319

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

همريلوي!موليفاد،مبى،مشيتال!!حير

العمارةهد!عولىداليل،بير!ام

ادصعدا!بايتمتحييد

لودليجروه،درفاد!يربارولىليوليم،حيي

ناظم.،حكمتالظر:.حكمتئاظم

لساقية.ا:نظرا0ةعورلئاا

هدالزهريالنباتمننوعالناعورة.ئبات،الئاعورة

اللونداكنقرصذات،اللؤلؤيةزهرةتشبهزهرة

الناعورةنباتاتمعظموموطنحمراء.أوصفراءوشعاعات

تنموولكنهاوغربها،المتحدةالولاياتوسطهوالأصلى

.أخرىأماكنفىحدائقكزهور

أزهارالأزهار:مننوعينعلىمنهاالهامةوتحتوي

وقد.طويلةبتلاتذواتشعاعيةوأزهارالقرصفيأنبوبية

بأزهارمحاطةألموبيةأرهارمناللونداكنقرصا!االناعورةنبتة

طويلة.!تلاتذاتحمراءأوصمراءشعاعية

!

اأ

أ!

ا
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بعضتنمو.ذلكمنأكثرأوسنتينأوسنةالنباتيعيش

منالنبتةوتنمو.سم09إلىارتفاعهايصلحتىالطرز

الأماكنفيوتزدهرالطراز،حعسبالشتلاتمنأوالبذور

المشمسة.

حتىيونيوشهرمنالأزهارمنكثيراالناعورةتنتج

قواعدالصفراءالشعاعيةوللأزهار.الخريفصقيعقدوم

وأزهارصفراءكناريةبتلاتالطرزلبعضكما.بنفعسجية

كستنائية.أوقرمزيةقرصية

يمنعوراثيمرضالهيموفيليا،أيضاوتسمىالئاعكوريئ

ينزفماوعادةعموما.التخثرأو)التخثر(التجلطمنالدم

دمهلأنمريعبشكلالمنعور،يسمىالذي،المصابدم

منالمرضبهذايصابونالذينومعظمشديد.ببطءيتجلط

.لالرجا

تسمىالموادمنعددعلىالعادةفيالدميحتوي

مر!ضو!م.ا!ى!ط!!اثعلىتساعدالتخثرعوامل

أكثرالمريضويصاب.العواملهذهأحدإلىيفتقرالناعورية

الصغيرةالداخليةالدمأوعيةمنأيينفجرحينمايصابما

فيالمنسابالدميأخذثم.التجلططريقعنيلتئمولا

الأمروهذا.والمفاصلالرأسمثلمختلفةمناطقفيالتجمع

الألمبعضويسبببهالمحيطةالأليافعلىضغطايحدث

ويصاب.الوظائ!بعضأداءعلىالقدرةوفقدانوالتورم

فيالدمنزيفتكراربسبببالكساحالمرضىمنكثير

الناعوريةبمرضالمصابأنيعتقدالناسوبعض.المفاصل

عوريةلناا

عنوينتجطميعيلشكلالمريضدمبسببهشجلطلاوراثيمرض

مناثنيرصواحدوهو*الكرومورومحيناتإحدىفىنقص

ألاشىبينما3و*هماكروموزومانوللذكر.الجنسكروموزومات

ممر.كرموزوممناتناد

للمرضحاملةأم

**

**

حاطةا!ة

للمرص

*بر

ا!ةطبجعية

لأطفالا

أ!طحيعى

حلا*

/،3

مريصابى

لالاعورية

ا

*3

طعيعياكلى

يرتالديوالولد.الحللديالكروموورمعلىالصعيرالأحمر!ك!حر!يدل

ى!المحتلالمورتترتالتيالأحكىوالالمرض،يصا!)المورثة(المحتلالحين

قدولكمها،لهتصا!ولا،للمرضيحاملةتصحفقطواحد!لاكروموروم

لديهالحاملةوالأمالطيعيالا!م!دكرمولودوكلأولادها.إلىالمرضتمقل

إلى12سسبة!رصةلديهاتكورأسقىوكللالمرص،للإصابة2منأ!رصة

.للمرضحاملةتصبحل!ص

ولكن.خارجىصغيرجوخمنالموتحتىدماينزفربما

عواملعلىيحتويالدملأنتحدثلاالوفياتهذهمثل

الجلد.منالنزيفتوقفللتجلطأخرى

جينبسببالناعوريةتحا-ث.الناعوريةتورثكيف

أحدوهو*،)الصبغى(الكروموزومفيمختل)مورثة(

انظر:.أنثىأوذكراالعثعخصجنسيحددانكروموزومين

جيناتلهليسالذي3الكروموزومفهوالثانيأما.الوراثة

وكروموزومواحد*كروموزوموللذكور.التجلطلعوامل

.*الكروموزوممناثنانفلديهنالإناثأماأيضا.واحد3

!هح!الكروموزومفيالناعوريالخلليرثالذيوالابن

واحدفيمختلاجيناتررثالتيوالبنت.بالمرضيصاب

تنقلأنويمكنهاللمرضحاملةتكون*كروموزوميمن

لأنبالمرضتصابلنولكمهالأطفالها.الختلالجينهذا

لكن.التجلطعواملمنيكفيهامايعطيهاالختلغيرالجين

فىالختلةالجيناتالأنثىاترثجدانادرةحالاتفي

.ضبالمرتصابوبذلك*كروموزوم

التقليديةالناعوريةتشمل.الرئيسيةالناعوريةأنواع

منعولجشخصأولاسميحملالذيكريسماسومرض

مرضىمن85%تصميب،التقليديةوالناعورية.المرضهذا

البروتيناتمننوعالمر!ىهؤلاءدمفىوينقص.الناعورية

فأغلبيتهمالمرضىبقيةأما.الثامنالتجلطعامليسمى

عاملدمهمفييوجدلاحيتكريسماسبمرضمصابون

المرضىمنجداضئيلعددفيوينقص.التاسعالتجلط

آخر.تجلطعامل

يسمىآخرومرضالناعوريةمرضبنالبعضيخلط

النزيفيسببالمرضهذالكنفيلبراند.فونمرض

قلةويصاب.الجنسينكلاويصيبالأمدطويلالخارجي

المفاصل.فيبنزيفالمرضىهؤلاءمن

التجلطعاملحقنشكلىالعلاجيشتمل.العلاج

بالدمالمتبرعينمنتأتياكفيالحقنوهذه.الدمفيالناقص

بعدالعلاجهذاإعطاءويصب.مؤقتاعادياتجلطاتسبب

ويحتفظ.الأغشيةويتلفالدميتجمعلاحتىالإصابات

أنفسهم.بهويحقنونادجلطعاملبعلاجالمرضىمنكثير

الإيدزبفيروسالناعوريةمرضىمنكثيرأصيبوقد

لكن.بالفيروسملوث!.ممنتجلطبعاملحقنواأنبعد

قدالفيروسهذاعنللكشفالمتبرعيندموفحصمراقبة

منكثيرفيالتجلطعاملطريقعنالعلاجسلامةمنزاد

.الدم؟الوعائىالنزفالإيدزبمانو:.البددان

شرقيشمالفيتقعالتيالولاياتإحدىفاصئهالالد

منالجنوبإلىتقعالتلالكثيرةنائيةمنطقةوهىالهند.

اشتوتوقدبورما.المنرقمنويحدهابوترا،براهمانهر
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موجزةحقائق

سسمة.121د735:السكانعدد

.2كم61د97:المساحة

كوهيما.:العاعممة

.اصس!-اقصص،اتالحضرا،ا!د-ا،الزراعة:الرئيشةالمنتجات

الأقمشة.المناعة

صانالذيالمحاربالقبليلشعبهاالماضيفيأ!لاياتاهذه

واستمرتلها،والاحتفاظأعدائهرؤوس!قطععادةيمارس

أمحشرين.االقرنبدايةحتىأمحادةاهذه

يعودقبائلعدةمرناغالاندشعبيتألور.السكان

الأنغامياالقبائلهذهرتشملوبورما.أضيمتاإلىأصلها

والوانحتمو.أصسيماواأطوتاواوال!صكيوال!صنياكالأووا

مرهوبيجعلتهمااش؟وسقطعفيالولاياتهدهقبائلشهرة

لعنفهماالقبائلهذهأفراداشعتهرشماجيرانهما.لينالجانب

توحدر.بورماوآسامعلىيشنولهاحصانوالتيوبالغارات

محميةأغرىاهذهأ!تزاوماأ!والجباأشلالاقممعلىقراهم

اس!يةأمحصىاشياششيسيالبنىعلى!ويصلةا.حجريةبأسوار

هـهـا،عشرينإلىطولهيص!ربماكبيرمنرلوهومورنضى

عارضةعلىسقفهويرت!صأمتارعشرةإلىوارتفاعه

المنطقة.فيمحزلأه!الماضيشيالممزأ!هذاحانو.متقاطعة

أضحزينومستودعاا!لألناء،س!ضاالقبائ!تستخدمهوكانت

غنائممعروضاتوكانت.الحر!غنائمولعرضرالأسلحة

رأسا051عددهاكانماوغالباالأعداء،ارؤوسالحروب

هذهوقشخشبتلتهماننيران!سانتعندماوليتكلىفي

إلىيعمدونحانواالأعداءاجماجماو!صذأصك،الطويلةالمنازل

الأصلية.اللجماجمكبدائلشبيهةصغيرةجماج!انحت

!معظمالاعا31لاعالالدزالايةسحادعلىيطلق.ناغالانلىسكان

لمجعضر.بعصهاحياطتهاتتمالقمالثرص!ل!مر!صحوعةتيابهما

ضحماطبلعلىالمنازلهذهمنمنزلكليحتوي

شجرةساقالأصلفيهوالطب!وهذاأ!بائل،اأفراديقدسه

.الجاموسرأسلتشبهحفرهاثمومنأ!داخلامنتفريغهاتم

خلالمنونشاطاتهمأ!لايةاهدهسكانتمتارمكلهـفةيم!س

وتتمتع.والخوذاتالمجوهراترالأقنعةوا،الخشبيةالتماثي!

ماو.المنزلفيمإلرجلالمساواةدح!!أغرىاجعضشيأسساءا

العملمجالفي،الرجلمعالمساواةبحهتيتمتعنأصساءاأ!تزا

منأكثرويعتنقناعالاند.شالآدحتىاح!صميالمجالوفي

منهمالباقيأماأضصرانيةاالديانةناعالاندسثادمن09%

شعببهايتحدثالتيالرئيسيةواللغاتالمسلم!ت.منفهم

فييوجدو.الإنجليزيةواللغةالمحليةأعبائلاأنحةهيناغالاند

يوجدكما،النوابمجلمه!فيواحدمنتخبعضوناغالاند

العضوانوهذان.الشيوحمجلعم!فيللوالأيةمنتخبممثل

أعضاءعددويبلغ.الهنديالبرلمانفيناغالاكدولايةيمثالأن

عضوا.ستينأ!لايةافيالتشريعيةالهيئة

يستخدمونالولايةسكانبعضمازالالاقتصاد.

المساحةفيهاتتوافرالتيالمساطهتفيا!لتنقلةالزراعةأسلوب

الأرضايزرعواأنالماضيفيالمزارعوناعتادقدو.أ!!اشيةا

عشرةإلىخمسةبينماتستمرأغترةنها-هـصوث!است!تلمدة

هذهتقلصتفقدالانأماخصوبتها.خالأأ!اتستعيدأعوام

خصوبة،أقلالأرضأصبحتفقدلدا،!شت!!إلىالفترة

تغالتيالمحاصيلوأهمقبل.منعليهكانتمماإلتاحاوأق!!

الولايةأهلكمايزرع.الشاميةأرزرةواالأرز،اهيزراعتها

الزلت،منهايستخرجالتيأضباتاتواأسدحر،اأيضا

سكانويعتمدالسكر.وقصهب،الحبوبرأجطاطعر،وا

وتنتج،الأخشابصناعةعيىالحاضرالوقتفيناغالاكد

خشببينهاومنأطتصدير،الأخشابامنأنواعاالولايةهده

الوقود،خشبتنتجكماالأحمرالخشبأوالماهوجني

قطعأدىولقد.الغاباتأخشابمنأخرىوأنواعا

منالاستفادةحالياوشم.التربةتعريةإلىأ!همخمةاالأشجار

اقتصادلتدعيمالمدرجاتوزراعةالمثمرةالأشجارزراعة

والمهمةالثمينةالمنتجاتمنالبامبوأوالخيزران.ويعدالوالأية

للأخشابالكبيرةالإنتاجيةالأهميةمنغمأبا.الولايةفي

الفنيالطالغذاتالمنتجاتمنالكثيرهناكأ!تزامافإنه

مجالفييعملونأشخاصبهايقوموالدي،والعملي

حرفةبأداءناغالاندنمساءتقوم.التقليديةاليدويةالحرف

قطعيخطنفهنمتنقلةيدويةأطأنواعلىالحياكةهيقديمة

ونماذجبأشكالأ!شالاتاأجصنعنلعضهاصرالملونةأضيابا

شافيلبسهوالشال.الأخرىاعنقبيلةشلتميزمختلفة

الول!ية.أنحاءجميعشيالأهالي

فيجدامحدودةفهيالمواصعلاتخطو!أأما
ولايةوبعاصمةبأ!عامكوهيماتربططرقوتوجدناغالاند.



93ندلاغانا

حديدية،سككولاتوجدالغربفيإيمبالوهيمانيبور

كلكتا.بمدينةناغالانديربطجويخطويوجد

والغربالجنوبمنناغالاندولايةيحد.السطح

الهنديةبراديشوأروناتشلوأساممانيبورولاياتوالشمال

.الشرقفيتقعالتيبورمامعالدوليةالحدودفيوتشترك

،الجنوبإلىالشمالمنالمتوازيةالجبالسلاسلوتتجه

الكثيفةالغاباتأهمبعضالجبليةالسلاسلهذهفيويوجد

الهند.فيالانحتىقائمةتزالماالتي

علىمألوفبشكلالخضرةدائمةالغاباتوتوجد

منوالخيزرانالماهوجنيويعد.أمو002منأقلارتفاع

المنطقةهذهفيالموجودةالقيمةذاتالاشعجارأهمبين

منأعلىارتفاعوالصنوبر،على،البلوطأشجاروتوجد

البحر.سط!عنأم،002

بينهاومنناغالاندفيالقردةمنكثيرةأنواعوتوجد

الوجهذووالقرد،الذيلالطويلواللانجرالطائر،الليمور

الشيهم،منوأنواع،الفيلةأيضاتوجدكماالوردي

والببراتالحرافش،ذاتالنملآكلةوالحيوانات،والكركدن

ومناخ.الملونةالغاباتطيورمنكثيروهنالك.البريةوالثيران

خلالالغزيرةالأمطارفيهاوتسقط،ومعتدللطيفناغالاند

درجةوتتراوح.الموسميةالريإحفيهاتهبالتيالصيفأشو

مدرجاتثمانيوهوالادنىالمعدلبينالشتاءأثناءالحرارة

وترتمإلحرارةيناير.شمهرفيم551وهوالأعلىالمعدلإلى

شصفيوأيضامايوشهرفيم525وهوأعلىمعدلإلى

خلالالحرارةلدرجاتمعدلأدنىويبلغ.أغسطس

فصلبأكملهاناغال!ندودلايةويسود.أم9حواليالصيف

أقلإلىالأمطارهطولمعدلينخفضحيث،جافشعتاء

أيةوعلىومارسديسمبرأشهربينسنتيمتراتعشرةمن

المعدليبلغحيثالصيفأثناءجداغزيرةالأمطارفإنحال

كوهيما.مدينةفيسما08منأكثرالسنوي

تشكلالتيوالجماعاتالقبائلجاءت.تاريخيةنبذة

بورمابينهامنعديدةمناطقمنناغالاندبشعبمايسمى

منالنائيةالجبليةالمناطقفيالقبائلهذهواستقرت.والتيبت

تاريخالمؤرخونلايعلملكن،طويلةفترةمنذناغالاند

منومتنوعةثريةمجموعاتناغالاندولشعب.قدومهم

تحتويالتيوالقصصالشعبيةوالأغانىالشعريةالقصائد

الشعبي()الفنهذاانتقلوقد.القديمةالأساطيرمنكثيرا

روايةأيالشعبهذالدىيوجدلالكنلاخرجيلمن

هذهأولىوترجع.القديمناغالاندتاريختوضحمكتوبة

تلكوفى.الميلاديعضرالثالثالقرنإلىالمكتوبةالروايات

وأصبحتأساممنطقةفيالاهوميدعىشعباستقرالفترة

فإن،الاهومشعبلرواياتوطبقاالناغا.قبائلمعصلةله

الحينبينتنشبخلافاتصورةفيكانتالصلاتهذه

بعلاقاتاحتفظواوالناغامالاهمشعبزعماءلكنوالاخر

تشنهاالتيالغاراتكانتحالأيةوعلى.بينهمفيماودية

السماتمنالأخرىالقريةعلىالمنطقةفيالقرىإحدى

أعتادوقد.الوعرةالجبليةالمناطؤءفيالحياةطبيعةتميزالتي

الذينأعدائهمبجماجممنازلهمتزيينعلىالناغاشعب

حتىتقريبامنعزلةحياةالناغاشعبوعاش.المعاركفيقتلوا

الذيالكبيرالتاريخيبالتطوريتأثرواولمعشرالتاسعالقرن

،أم981عاموفي.الهنديةالقارةشبهمناطقمعظمساد

وفي.سنواتممبعلمدةواحتلهاأساممنطقةبورماشعبكزا

وأرسلواأسامعلىسيطرتهمالبريطانيونبسطام826عام

الشماليةالمنطقةإلىحملاتهمأولىأم832عامفي

قبلمنعنيفةمقاومةواجهواالبريطانيينأنورغم.الشرقية

المنطقةضممنالنهايةؤيتمكنواأنهمإلاالناغاشعب

.ام881عامالناغاتلالالمسماة

عميقةتغيراتإحداثفيالبريطانيالاستعمارأسهم

حداالبريطانيونالحكاموضعفقدالناغا.شعبلدىالجذور

القرىبينتتمكانتالتيوالغارادت،الرؤوسقطعلعمليات

إلىالتنصيريةالإرسالياتدخوإ،شجعواكما،المنطقةفي

شعوبإقناعمنوبنجاحالبعثارتهذهتمكنتفقد،المنطقة

لهذاتعليميةمراكزوأنشأتالنصرانيةباعتناقالمنطقة

عندالسياسيالوعيازدادالتعليملانتشارونتيجة.الغرض

عاموفي.منطقتهمرإممتقلالمنهمكثيرفطالبالناغاشعب

توحيدبهدفوطنياصجلساالناغاشعبشكل،أم469

السياسية.حقوقهمعلىالحصولأجلمنبأكملهاالمنطقة

بالسيادةالناغاشعبفئاتبعضطالبتأم479عاموفي

وقدالهندعنمستقلةدولةوبتشكيلالكاملةالسياممية

ولجأالمطلبهذاالهندفيحدفي،المستقلةالحكومةرففت

محاولةالمسبفيال!!ميانإلىالناغاشععبأفرادبعض

منحالةفيالمنطقةوبقيت.الاستقلالعلىللحصول

العشرين.القرنمنالخمسينهإتخلالالسياسيالغليان

الهنديةالحكومةبينجرتالتيالمفاوضاتأدتوأخيرا

الهندجمهوريةمعاكطقةتوحيدإلىالناغاوشمعب

عامالهنديالاتحادضمنكاملةولايةناغالاندوأضحت

أجلمنالضغطفيالثوارقوىبعضواستمرت.أم639

،وغاراتعصاباتحربوشنتالاستقلالعلىالحصول

ضعفنفوذهالكن،ارطرقاتعلىقرصنةبعملياتوقامت

العشرينالقرنمنالستت!اتومنذ.تدريجيبشكل

الضرويةالمساعداتتقدمالمركزيةالهنديةالحكومةأصبحت

سريعبشكلالتجاريةالحركةتطورتحيثناغالاندلولاية

منأكثرإلىوالكتابةالقراءةيستطيعونالذينعددوازداد

الوقتفيالولايةفيويوجد.السكانمجموعمن04%

الوطنيالحزبتسلموقدوالمعاهد.المدارسمنكثيرالحاضر



ناغويا04

نأبعدمباشرةالسلطة-الناغالشعبالوطنيةالمنظمةوهو-

،ام163عامالهنديالاتحادضمنولايةناغالاندأصبحت

مقعدويشغلالمؤتمر.لحزبالمجالأفسحماسرعانلكنه

الشعبيالمجلسعنممثلالهنديالنوابمجلسفىالولاية

،ام499و3991عاميفيالمنطقةوشهدتناغالاند.في

خلفوقد.بالاستقلالالمطالبةتجددبسببجديداتوترا

.المدمرةالقرىمنوكثيراالقتلىمئاتالتوترهذا

وعاصمةاليابانفىالمدنكبرياتإحدىئاعكويا

السكانعدديباهونشو.جزيرةفيالوأقعةايشيمحافظة

قبالى،نوبى!ل!لمىناغوياتقع.نسمة397/541.2

.لا،نا:نظرا.آيسىخليج

أواري)بارون(دايميومقرمضىفيماناغوياكانت

بنى،أم061مشةفي.القديمةاليابانفيإقليموهوالجبار،

اذكبيراقصراطوكيوجاوالياسواللوردالجبار،الإقطاعي

العالميةالحربأثناءالقصردمرناغويا.فىطوابقخمسة

.أم9ء9عامبناؤهوأعيدام(.1459)939الثانية

توجدحيثشهير،صناعيمركزبأنهاناغوياتشتهر

الآلاتصناعةإلىبالإضافةهامةنسيجيةصناعةبها

والساعاتاللكوطلاءالصينيوالخزفالخزفيةوالأواني

آهلةمنطقةفيناغوياصناعاتوتتركزوالتطريز.والمراوح

.بالسكان

.نليوناا:نظرا0كةمعر،يدورلمحائا

والهواءالضوءللإدخالبابأوجدارفىفتحةالئاثدة

الموضوعللزجاجأيضاالمصطلحويشير.مقفلحيزإلى

صفحةالنوافذمعظبمويغطي.الفتحةتلكمثلفوق

الزجماجية.الالواحتسمىالزجاجمنأكثرأومسطحة

الزجاجيةالألواحتثبتالقضبانا!سمماةالحواجزأنكما

إطارفيوالقضبانالزجاجيةالألواحوتتلاءمأماكنها.في

الزجاخ.إطاريسمى

ويوجددوما.مقفلةتكونبحيثالنوافذبعضتصمم

الموافذهما:للتحريكالقابلةالنوافذمنأساممياننوعان

المزدوجةوالنوافذ،البابيةالنوافذأوالمفصلاتذات

البابية،النوافذأو،المفصملاتذاتالنوافذولبعض.التعليق

كلعلىبمفصلاتمنهماكلمثبتالزجاجمنإطاران

وأللداخلالإطارانويفتح.النافذةجانبيمنجانب

القابلةالنوافذنوعيمننوعأولوهذا.كالبابللخارج

منإطارينمنالتعليقالمزدوجةالنافذةوتتكون.للتحريك

الزجاجإطاروينزلقالاخر.فوقأحدهمامعلق،الزجاج

اخترتحماوقدالهواء.لإدخالمجاز،على،لأعلىالسفلي

،ام068حوالىفيهولندافيالتعليقالمزدوجةالنافذة

سريعا.استخدامهاوانتشر

أنهإلاالجدار،لحمط!حعلىممسطحةالنوافذتوضحمعظم

عبرتقطعالروشنمثلفنافذة،أخرىتصميماتتوجد

النافذةو،القوسيةوالنافذة،المشربيةأما.المبنىسقف

.الجدرانمنبارزةللنوافذتصميماتفإنها،ا!لفحلعة

الإمكاناتكانقالميلاديعشرالتاسعالقرنحتى

وسم.فقطصغيرةزجاجيةصئألواحتتيح،المتاحة

التاسعالقرنمنالخمسينياتفيالمطورةالالاتاختراع

تأثيرالتطورلهذاوكان.كبيرةزجاجيةألواحبإنتاجعشر

النصفوخلالوتصميمها.المبانىم!هرعلىرئيسي

ارج!جيةالأواحصارت،العشرينالقرنمنالأول

الغالب-فيالخفيفالتلوينذاتأوالعاكسة-الضخمة

بحيثللغايةوثقيلةكبيرةوهى،الكبيرةالمبانيفيشسائعة

وتكييفالتدفئةمجاليفيالتقدمأنإلافتحها،يمكنلا

عملية.النوافذتلكجعلاالهواء

فييعيشونالذينالناسكانالسحيقةالعصورفي

وفي.مغطاةغيرنوافذهميتركونالدافئةالمناخات

علىالحيواناتجلوديضعونالناسكانالباردةالمناخات

فقدالأقصىالشرقفيأما.الطقسمنللحمايةالنوافذ

النوافذ.لتغطيةالورقالناساستخدم

الزجاجالوسطىالعصورأثناءالحرفيونالصناعاخترع

الملونةالنافذةوتتكون.الكنائسنوافذفيللاستخدامالملون

أشكالأتكونبحيثمرتبةملونزجاجقطعمنالزجاج

فيالمصنوعةالزجاجالملونةالنوافذوتسمى.جماليةوأنماطا

النوافذأما.الرمحيةبالنوافذوحادةورفيعةطويلةأشكال

تسمىفإنها،دائريشكلفىالمصنوعةالزجاجالملونة

الوردية.النوافذ

الزخرفة،المعشقالزجاج؟الزجاجأيضا:انظر

الش!جيرية.

منواحدة(.أم-)569مارتينانافراتيلوفا،

بمقدمضرباتهابقوةوتشتهر.العالمفيالتنصرلاعباتأفمهر

اللعب.فىالهجومىبأسلوبهاتشتهركمااليد.وظهر

السابقة،بتشيكوسلوفاكيابراغفينافراتيلوفاولدت

وأصبحت،ام759عامالمتحدةالولاياتإلىنزحت

فرديبطولةعلىحصلت.ام819عامأمريكيةمواطنة

)ويمبلدون(إنجلترابطولاتجميعفي!راتتسئالسيدات

،أم839و،ام829و،ام979و،أم789أعوامفى

ما99و.،ام879و،ام869و،أم859و،ام849و

،أم839وام819أعوامالمفتوحةأستراليابطولةوكسبت

،ام849وام829عاميالمفتوحةفرنسابطولةوكسبت
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،أم489و،أم839أعوامفيالمتحدةالولاياتوبطولات

بكونهاأيضانافراتيلوفااشتهرت.ام879وام،869و

حطمتأم829عاموفي.الأولالطرازمنزوجيلاعبة

عندماواحد،عامفيالتنسلاعباتلمكاسبالقياسيالرقم

أمريكي.دولارمليونعلىيزيدماكسبت

عمرابنمولىنافعم(.735-؟اهـ،17-؟)ئالمحع

الحديثفيعلامةالتابعينأئمةمنإمام.المدنيعبداللهأبو

عنروى.والإتقانمإلتثبتالروايةكثير،والفتوىوالفقه

.كثرةيحصونلاخلقعنهوروى.الصحابةمنكثير

ثممغازيهبعضفيصغيراعمرابنأصابه.الأصلديلمى

ابنكننا!عنمالكأ!إلأسانيد:البخاريقال.أعتقه

السنن،يعلمهممصرأهلإلىالعزيزعبدبنعمربعثهعمر.

بضعاعمرابنممولاهسافر.اليمنصدقاتأيضاوولاه

الستةالكتبأصحابحديثهروى.وعمرةحجةوثلاثين

السبعة.القراءأحدنا!الإمامغيروهو.وغيرهم

م(.396-786هـ،916)72-القارئنافع

ويقال،رويمأبو،نعيمأبىبنالرحمنعبدبننافعالإمام

.أصبهانمنأصله،الليثيالمدني،أبوعبدالرحمن

بعدبالقراءةقامالذيالإماموهواسمبعة،القراءأحد

أهلقراءةإليهوتنمسبعليه!،أدلهرسولمدينةفيالتابعين

حسن،الوجهصبيحالسواد،شديدأسودكان.المدينة

الخلق.

وسبعيننيفاالناسوأقرأ،التابعينمنسبعينعلىقرأ

بنوعيسىبورلتقالمشهورسعيدبنعثمانعليهوقرأ

آخرونعليهوقرأ.قراءتهراوياوهمابقالونالمشهورمينا

فيالناسإمامنافع:يقولوكان،أنسبنمالكمنهم

بالمدينة.توفي.القراءة

اصطخاعيأوطبيعىبشكليرتفعالماءمندفقالئا!ورة

الطيعية،النافورةحالةفيالضغطهذايأتى.للضغطنتيجة

ظماماستخدمأم166عامم!والتداءالقصر.أرضيةعلىالمنتشرةالمتعددةالجميلةالموافيرإحدى،لاريسمىمقرلةعلى،فرسايبقصرنافورة

القرنوحتىعشرالسادسالقردمنالفترةحلالأورولافيبنيتالتيالنوافيرم!للعديدالمميزةأصئالسمةبحيثفرسايلسوافيرضئمتقن

الميلاديين.عشرالثامن

،!!قي
طحث!ككفكأص
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كليهمامنأو،حرارتهوصت،خزانفيالمجمعالماءوزنمن

يستطجعأنإلىالأرضاتحتقسواتفيالماءيمرإذمعا،

الحمةحالةفيحصمانافورةأونبعشحلعلىالخروج

هيالمضخاتفإنالأصطناعيةاأضوافيراحالةفيأما.الفوارة

ضوعموأ!ةألمقااهذهأ!حتعا.أصلازماالضغصأبتوليدتقومالتي

الاصطناعية.أصواصيرا

وأغراضتجميليةالأغراضرالاص!عيةالنوافيرتستخدم

الحاجةمنوتقللنظهيفةالبركإبقاءعلىتساعدفهي.عملية

فيحبيرةبنسبةالموافيرهذهوتوجدالماء.منسثيرإلى

هذهمتلوفى.التسويقومراكزاحامةاوالساحاتالحدائق

اعامةاأصشخصياتاتماثي!خلالمنالماءينسابقدالنوافير

وأ،أ!يةخياأسطوريةكائناتتماثيلخلالمنأوفوقهامنأو

سماعرالاءبمشاهدةالناسويستمتع.طبيعيةموجودات

ملوكة.لأضواءالتحميليةأضوأ!يرابعف!تزودكما.خريره

قدماءقامحيثأصشين.االأفآمندالنواشيروجدتلقد

قوىأئهالأناعتقدوااكتيأجنابيع،اعلىالنوافيرببناءاليونان

اشومانلنىوقد.جميلةتماثيلإليهاأضافواثم.سحرية

اليونانية.النوافيرنمطعلىروما،فيأضوافيرامئات

وجمالآ،تعقيداالنوافيرأكثربعضبناءتمبا،أورروفي

أغرنامنالباروكيوالعصر،الأوروبيةالنهضةعصرفي

.الميلاديعشرأصامناأغرناإلىالميلاديعشرالسادس

إلىيحولشيهاالماءكان،معقدةضخأنظمةوباستخدام

إلىأو،الأسفلاإنىقنواتفييوخهأو،واسعةشلاأ،ت

أضوافيرامن!ضيرانشئتأغد.قويةنوافيرشكلعلىالأعلى

.أهيا!دي!تاعشروالثامرعشرالسالغالقرنينب!تالشهيرة

نافورةوم(،1561)الأربعةااال!نهرانافورةالنوافيرهذهمن

النوافيرومنروما.شيوكلتاهماأم(،)762تريفي

بدأالتيفرسايقصرفيالرجودةتلكأيضا،الشهيرة

داريص.قربأم،661عامفيهاالعمل

العشري!القرنوأوائلعحترالتاسعالقرنأواحروفي

حضقاطدورها،علىالتجميليةالنوافيرحافظتالميلادلين

فيستخدماليومأما.اسكبرىاأسدولاتصاميمفيأساسية

،الإضاءةفيللت!ص!ا،الحاسوبالمعماريونالمهندسعون

النوافيرهذهتكونوقد.الشهيرةأصواشيراشيالماءوجريان

نوافيرمنأئاتضاهيبحيثوالجمالالإتقانمنأحيانا

السابقة.الفترات

.الفوارةالحمةبمالإرتوازيةالبئرأيضا:انظر

النهالهفىتوجدالتذكاريةارشيبولدنالمحورة

لاشتراكتذكاراأقيصت.لسيدنيباركلهايدالشمالية

الأولىاالعالميةالحربأثناءمعاالقتالفيأجاوأ!عترافرنسا

الأشحالام!مجموعةأطناشورةأم(.-189أ19)4

فرانسواصممهاوقد.كلا!سيكيةموضوعاتتمث!طالبرونزية

إلىهديةالنافورةكانت.لاريسمنمثالوهومعي!صار،

آرشيبولد،فرانسواجولزأرادلماطبقامميدنيمواطني

ذابوليتين.مجلةأسه!أسذياالأمشرالياأ!محفيا

رسمياللجمهورالتذكاريةآرشيبوأررنا!ورةافشتحت

فيوالإنارةالمحسنةالمائيةضالعروإنشاءوتم.م3291عام

.أحستينياتا

والفلبين،آسياجنوليبينيعيشنقارطائرالزهرئا!

صغيرةالناقرةوالطيور.سليمانجزرإلىشرقااجاأستراومن

.أخرىداكنةألوانذاتأوبنيال!ساسيولونها،الحجم

ظهورهاعلىوصفراءفاقعةحمراءعلاماتوأجعضها

العنبيةبالثمارعموماتتغذىوهيسها.ورؤروصدورها

أيضا.والرحيقالحشراتتقتاتل!ضها،أصعيرةا

إلىهمركبةمحركمنالقدرةتنقلنبيصةأ.الحركةئاقل

إلىالنهايةفيمنهاتنتقلحيث،الأخرىاالأجزاء

نظاممنرئيسياجزءاالحركةناقلي!صنو.العجلات

قدرةتر!لنبائطمنسلسلةوهو،الإدارةرتليسمى

.العجلاتإلىالمحرك

وعزمالدورانيةالسرعةمنالسيارةإدارةقدرةتتألف

المحركسرعةالحركةناقلويحدد(.اللي)جهدالدوران

خصائصبعضوتوفر،العحلةسرعةبدورهاتحددالتي

نأأيضاكةالحرلناقلويمكن.السائقيحتاجهاالتيالأداءا

إلىالتحركمنالسيارةلتمكين،أسدوراناعزميع!ص!

الحركةناقليوضعأنيمكنذأسكإلىبالإضافةر.الحلص

،قدرةأيالحركةناقللاينقلوفيهالحيمادي،الو!عفي

.المحركتوقف!عدمحالةفيحتى

والشاحناتأسسياراتافيالحركةناقليستخدم

وتناقش.المركباتمنوغيرها،والبلدوزراتوالحافلات

.السياراتفيالمستخدم،العاديالحركةناقلالمقالةهذه

الحركةنواقلعلىالسياراتلحتويلماذا

لتوفيرالسيارةمحركلمسرعةالحركةناقليضبط

المتزايدوالتسارعالمحرككفاءةمث!!مرغوبةخصاثص

تغييرالمحركيستيمالحركةناقلوجودوشيالسلعر.

كفاءةولكن.الدورانعزممنمعينمدىوإنتاجسرعته

السرعةمنالختلفةالتوليفاتحعسبلشدةتتفاوتالمحرك

فىالحركةناقلوجودعدمحالةوفي.الدورانوعزم

السرعةتوليفاتكلإنتاجوحدهالمحركعلىيتعينالسيارة

ولذا.للسيارةالعاديالتشغيلعندأططلوبةاالدورانوعزم

وستكونضعيفا،لمميكونللسيارةالمحركتسريعفإن

أيضا.ضعيفةللمحركالتشغي!يةالكفاءة



34الحركةناقل

حسبضبطاوصرعتهاالعجلاتدورانعزمشطلب

كميةالسيارةتحتاج،المثالسبيلفعلى.الختلفةالظروف

ولذا،التوقفبعدالتحركلبدءالدورانعزممنكبيرة

وعندما.الحالةهذهفىوالسرعةالدورانعزممنكليزداد

تحتاججبل،صعودمستوطريقعلىمتحركةسيارةتبدأ

سرعتها.علىالمحافظةلمجردالدورانعزممنمزيدإلى

والإداراتالحركةناقل

يستطعدحيثالسيارةبمحركالحركةناقلشصل

المحركترتيبويعتمد.المحركمنمباشرةالقدرةاستقبال

.السيارةفيالإدارةنوععلىالحركةوناقل

بالعجلاتالإدارةعلىالسياراتمعظمتحتوي

ال!تانهماالأماميتينالعجلتينأنهذاويعني،الأمامية

الإدارةعلىأخرىسياراتوتحتوي.السيارةتحركان

نوععلىأخرىسحياراتتحتويبينما،الخلفيةبالعجلات

وفي.الأربعبالعجلاتالإدارةيسمىالإدارةمنثالث

رتلفيالتحكميمكنالأرلغلالعجلاتالجزئيةالإدارة

الاربع،للعجلاتأوفقطأحجلتينالقدرةلتوفيرالإدارة

لكلالأربالقدرةبالعجلاتملةال!طالإدارةتوفربينما

با!متمرار.العجلات

وناقلالمحركيركبشيوعاالترتيبأنواعأكثروفي

النوعهذاوفي.الأماميتينالعجلتينبينعرضيا،الحركة

تسمىوحدةمنجزءاالحركةناقليكونالترتيبمن

أخرىنبيطةأيضاالوحدةهذهوتشمل.النقلمحور

النهائيةالإدارةوهي،الدورانوعزمالسرعةتضبط

العجلتينالنق!!محورويدير.التفاضليةوالوحدة

ال!ماميتين.

الإدارةورتلالمحرك

)يمنعملالسقلمحور

الحركة(،قل

القرنثمانينياتأوائلحتىالمصنوعةالسياراتومعظم

المحركويوضع،الخلفيةبالعجلاتإدارةذاتالعشرين

وينقل.السيارةمنالأماميالجزءفيفيهاالحركةوناقل

ناقلمنالقدرةالإدارةعموديسمىدوارأسطوانىأنبوب

الموضوعة،التفاضليةوالوحدةالنهائيةالإدارةإلىالحركة

.السيارةمنالخلفيالجزءفي

الحركةناقليعملماذا

منالدورانوعزمالسرعةدخلالحركةناقليستقبل

إلىمختلفدورانوعزممختلفةسرعةوتنقلالمحرك

إلىقدرتهالمحركوينقل.التفاضليةوالوحدةالنهائيةالإدارة

ناقلويستقبلدوار.مرفقىعمودبوساطةالحركةناقل

متصلثقيلقرصوهي،الحذافةعندالقدرةهذهالحركة

الحركةناقلوينقل.المحركتشغيلعندويدور،المرفقبعمود

دوار.عمودلولمماطةالخرجيةقدرتها

الدورانوعزمالسرعةتقريباالحركةنواقلكلتضبط

طرفيةبروزاتذاتعجلةوالترس.دوارةتروسبوساطة

الترسمبنلحشانترسكلأمشانوتشتبك.الأسنانتسمى

المجاور.

كميةنفستوصهميلالحركةناقليستطيع.القدرة

كميةالحركةنواقلكلوتفقدتقريبا.تستقبلهاالتيالقدرة

نواقلتفقدكذلك.الاحتكاكبسببالقدرةمنقليلة

القدرةبعضالدورانعزملنقلسائلاتستخدمالتيالحركة

السائل.تضخالتيالنبائطكفاءةفيخللبسبب

الدوار،الجزءحالةوفي.الشغلأداءمعدلهيوالقدرة

الدورانيةالسرعةالشغليساوي،الترسأوالعمودمتل

للوحداتالإمبراطوريالنظاموفي.الدورانعزمفىمضروبة

المتريالنظامفيتقاسبينما،الحصانيةبالقدرةالقدرةتقاس

.واط647الواحدةالحصانيةالقدرةوتساوي.بالواط

منالقدرةمنثابتةكميةالحركةناقليستقبلوعندما

ضبطدونالخرجىدورانهعزبمضبطيستطيعلا،المحرك

تساويأنيجبالقدرةلانوذلكأيضا،الخرجيةسرعته

ضاعففإذا.الدورانعزمفيالسرعةضربحاصلدائما

،المثالسبيلعلى،يستقبلهالذيالدورانعزمالحركةناقل

إلىالخرجيعمودهسرعة،الوقتنفسفي،يقللأنلابد

النصف.

الدوارةالمشتبكةالتروسمنزوجيضبط.التروس

كلفيالأسنانمكلددتنا!مبفى،الدورانوعزمالسرعة

الترسعلى(الدورانعزم)يطبقيديرأضرسينافأحد.ترس

سرعةإلىالمديرالترسسرعةبينالعلاقةوتسمىالآخر،

.الترسبنسبةرقمئاعنهويعبر،التخفيضالمدارالترس

الترسأسنانعددالتروسمنلزوجالترسنعسبةوتساوي
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لايسر

ويمظم.إدارةوسلسلةالدورانعزممحولتسمىلبيصةأعبرالمحركقدرةوتسحا!.احسيارةاعحالأتتديرأعمدإلىالمحركقدرةيسقلالنقلمحور

الوحدةوتورع.الكوكبيةالتروسم!محموعت!!أوواحدةمححوعةدتشعيل-أعلاهمو!كشمالش!سا!أحدها-القوابهفرمرعددالىهيدروحاك!ا

الأعمدذ.س!!اضساويلاالقدرةالتفافملية

ترسأدارفإذاالدير.الترسأمشانعددعلىمقسوماالمدار

ممبيلعلىسئا،وعشرينلسبعةآخرترساأممنانبسبعة

اكترسألىهذاويعني.أإلى3الترسنسبةتساوي،المثال

ثلاتالمديرالترسداركلماواحدةدورةيدورالمدار

ثلثتعادلبسرعةالمدارالترسيدورآخر،ولتعبير.دورات

المدير.الترسسرعة

نسبةرقمياالترس!تدورانعزميبينأحلاقةاوتعادل

المدار.الترسدورانعزمالأوأطاشقميمثلحيث،الترس

ثلاثةيعادلدورانلعزمالمدارالترسيدور،أعلاهالمثالوفي

المدير.الترسدورانعزمأضعاف

التروسمنمختلفةأحجاماالحركةناقلويستخدم

بينمختلفةتناسمباتوبالتالي،مختلفةترسنسبلإنتاج

عادةالترسنس!وتسمى.الدورانوعزمالسرعة

.السرعاتأوالتعشيقات

تعشيقاتو!عتةثلاثةب!تماالحركةنواقلولمعظم

ناقلوفي.حياديووضعواحد،خلفيوتشميق،أمامية

الأولاالتعشيقنسبةتبلغ،تعشيقاتالثلاثةذيالحركة

علىتحتويالتيالحركةنواق!!ولمعضمأ.أإلى3حوالي

الإدارةيسمىعالتعشيقأماميةتشسيقاتثا،ثةمنأحص

إلىأمنأقلالتجاوزيةالإدارةتشسيقونسبة.التجاوزية

الخرجيالعمودسرعةأنالقوليمكنناآخر،وبتعبير،\

المرفقى.العمودسرعةمنأعلىالحركةلناقل

عنمنهماكليختلف،الحركةنواقلمننوعانوهماك

ترسنسبةمنوالتغيير،التشميقاتتبديلطريقةفيالآخر
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مجموعةعناصرمنعنصرأيتثبيتيمكن.القوابض

تعشيقاتلإنتاجالأخرىالعناصرأحدمعغلقهأو،تروس
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يفصلأويصلنبيطةالفتيس(أو)الكلشوالقابض

حيث،الحركةناقلمكوناتمن)جزءين(مكونينبين
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القوابص-أالقوابضمنأنواعثلاثةالأوتوماتىالحركة
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والذي،التفاضليةوالوحدةالنهائيةالإدارةإلىدوارعمود

كليقودخرجيين،عمودينبوساطةبدورهالقدرةينقل

.الإدارةعجلتيمنكلإلىمنهما

محوروفيإضافيا.تخفيضاتوفر.النهائيةالإدارة

التروسمنمجموعةمنالنهائيةالإدارةتتكون،النقل

الخلفيةبالعجلاتالإدارةذاتالسيارةوفي.أعوكبيةا

منالنهائيةالإدارةتتكونالأماميينالحركةوناقلوالمحرك

منهماكليشتبك،مخروطيينترسينمنمجموعة

،الإدارةبعمودالترسينأحدوشصل،قائمةبزاويةبالاخر

انظر:.التفاضليةبالوحدةالاخرالترسيتصلبينما

.الترس
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عزمقيرعهـدةتروسهـجموعة.التفاضيهالوحدة

أ!حدةاوتم!ش.الإدارةعجلتيب!تبالتساويالدوران

منأسرعالدورانمن،العجلتينإحدىأيضا،التفاضلية

مثلا،منعطفحولالسيارةتنحرففعندما.الأخرىالعجلة

العجلةمنأكبرممسافةالمنعطفعنالبعيدةالعجلةتتحرك

البعيدةالعجلةالتفاضليةالوحدةوتم!ش.المنعطفمنالقريبة

نفسه.الزمنفىالمسافةلتغطية،أسرعأسدورانامن

شكل؟ا،دارة1رتلأزالقدرةنقل)رت!ال!ارة:أيضانظرا

.(إيضاحي

أسضائعانق!!مهنةتمارسشركةأوشخمرالعامالئاقل

منالاستفادةيودشخصلك!يتوافرمناسببأجروالركاب

أغواليناوواجباتهأحاماالناقلحقوقفيوتتح!صمخدماتها.

والناقلإليها.أعقوداإضافةيمكنأنهمنالرغمعلى؟العرفية

وأالبضائعبنقلتقومالتي!ةالشرأوالاثمخصهوالخاص

وواجباتهالناقلهذاحقوقأمااختيارها.بمحضالركاب

الطرفين.بينيبرمالذيالعقدفيحكمها

إليهيعهدالتىالسلععنمسؤولأالعامالناقليكون

الملأممبابنتيجةتحدثقداكتىالأحوالتلكفيإلابها،

ضدعدائيةأعمالمنأووالقدر،أغضاءاأ:الاتية

يسلمالذيأصثمخصاأيالمرس!!،خطأ2-.الدولة

البضاعةأط!فيأرراخلةاالعيوب3-.للناقلالبضاعة

يم!شلاحتميةحوادثوالقدرالقضاءفأمورنفسها.

علىصاعقةنزلت5شإذافيها.البشرالأخطاءولادخلدفعها

الدولةوأعداء.أضاقااعلىشيءفلافأحرقتهاالسيارة

منوأعداءهاالقوانينعلىالخارجينالمتمردينيعتسملون

بحزمالعنايةعدممثلالمرسلوخطأ.الأجنبيةالدول

العيبأماتلفها.إلىيؤديمماصحيحةبطريقةالبضاعة

طبيعةفيماشعيئاأنيعنيالبضاعةأصلفييكونالذي

للفسادالقابلةالغذائيةالموادمثلتلفهابمعلىيعملالبضائع

الاحتياطاتكلالناقلأخذوإنحتىالتلفيصيبهاقد

السلع.هذهمثللق!!فىالمعهودة

نقلفييعملالذيالعامالناقلعلىالواجبمن

هذاوينطق،بأمانلنقلهماللازمةالعنايةيبذلأنالركاب

.الخاصالناقلعلىأيضا

البضائعنقلفيالعاملةالشركاتمعظمتفضل

الناقللأنذلكبمخاصناقلمجردتكونأنوالركاب

العرفيالقانونولأن،كبيرةومسؤولياتتبعاتعليهالعام

الجوانب.منكثيرفىالأحوالهذهمثلفىفيهمشكوك

يكونأنمننفسهالناقليستبعدمالم،الظروفكلوتحت

مالمأو،ذلكعلىتنصمحددةب!سلماتعافاناقلا

وأعافاناقلاكونهفإن،الأساسىانتشريعىالنظاميستبعده

يديرالتيالطريقةعلىذلكويتوقف،المحاكمتقررهخاصا

أعماله.الناقلهذابها

ا!رفي.القانونالعقد،أيضا:ان!

وتنقل.اورئلةالهثحناتلحملمصممةسفينةالئاقللأ

كذلكتحملقدولكنها،النفطمشتجاتالناقلاتمعظم

وحتى،الكيميائيةوالموادالسكر،دبصمثلأخرىمنتجات

.الخاموالحديدوالحبوبالفحم

وتكونصهريجا25منيقربمابالناقلةويوجد

منمكونطاقمويعيعق.الناقلةجسممنجزءاجدرانها

عادةوتقعالسفينةظهرعلىمقصورةفيفردا04إلى25

تتكونالسفنمعظموفي.السفينةمؤخرةعندالالاتفوق

ربانمنصةفوقهاطوابقستةأوخمسةمنالمقصورةهذه

الأنابيبوشبكةالحمولةمضخاتتشغلبينما،السفينة

الرئيسى.السطحمساحةمعظم

.للناقلاترئيسيةأنواعثلاتةهناك.الناقلاتأنواع

الحمولة،مختلفةناقلات2-،الزيتناقلات-ا

السائل.الطبيعيالغازناقلات3-

السفينة،حسمالفاصلةالحواجزوتقوي.حجراتإلىتنقسم،الموضحةتلكمتلالزيتو،قلات.السائلةاحتسحماتارئيسيةلصمةتحقلالناقلات

واحد.آن!يمىمنأكثربححلللسعيمةتسمحألهاكما،السائلبمكسر!و
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النفطومنتجاتالخامالزيتتحملالزيتناقلات

للصهاريج.الخارجيالجزءالسفينةجسمويكونالمكرر.

وعرضهاالسفينةبطول()الجدرانالفاصلةالحواجزوتمتد

جسمهذهالبناءطريقةوتقويحجراتإلىوتقسمها

منتجاتحملمنالزيتحاملةتمكنأنهاكما،السفينة

نآفى-والبارافينوالبترول،الديزلوقودمثل-متعددة

حد.وا

تسمىالتىالضخمةالزيتناقلاتتطويرتموقد

والسبعينياتالستينياتخلال،الفمخمةالنفطناقلات

ناقلاتباسمالسفنهذهوتعرف.العشرينالقرنمن

طبقاالف!خمةالخامناقلاتأوجداالكبيرةالخام

حتىبناؤهاتمعملاقةناقلةأكبرويبلطوللأحجامها.

ماتنقلأنويمكنهامترا.96وعرضهامترا،584الان

تكونوعندما.الزيتمنكجممليونء05منيقرب

وتبحرالماء.تحتمترا24يغوصجسمهافإنمحملة

تعني)العقدةعقدة15حوالىبسرعةالعملاقةالناقلات

بعيد.حدإلىالحركةصعبةوهيالساعةفىبحريا(ميلا

نأقبلكم5لمسافةجداالكبيرةالخامناقلاتتسيروقد

تاما.اضطرارياتوقفاتتوقف

منالزيتلنقلالعملاقةالناقلاتمعظموتستخدم

تحملالمناطقتلكوفي.واليابانأوروباإلىالأوممطالشرق

خطوططريقعنوتفرغهاشحناتهاالعملاقةالناقلات

الساحلية.الموانئتوفرهاأنابيب

وخام،كالحبوببضائعتحملالحمولةالمختلفةالناقا*ث

إلىالسفنهذهوتقسم.الزيتجانبإلىالحديد،

الزيتشحناتوناقلات،الخامالزيتناقلات:مجموعتين

السوائللتخزينومضخاتصهاريجوبها.الكبيرة

الرئيسيالسطحعلىكبيرةفتحاتكذلكوبهاوتفريغها

وتفريغها.الجافةالحمولةلشحن

مناسشينياتفىتطويرهاتمالطبيعيالغازحاملات

طريقعنجدابارداالغازيصبحفعندما.العشرينالقرن

فإنهالصفر،تحتم6251تبلغدرجةإلىالمفاجئالتبريد

سائلا.ويصبححجمهمن6!.يقربماإلىيخكمع!

الطبيعيالغازبتسييلالشواطئعلىالموجودةالمصانعوتقوم

.الناقلاتفيخاصعزلذاتصهاريجإلىوضخه

1.1منيقربمايتسرب.للمياهالناقلاتتلويث

نتيجةسنوياالعالمبحارفىالزيتمنكيلوجرامبليون

اتخذتوقد.العاديةالناقلاتصيانةوعملياتالحوادث

وبعض.التلوثهذامنللتقليلخطوأتالزيتصناعة

منالفاقدلتخفيضالعسمكمزدوجةهياكللهاالناقلات

طرقطورتوقد.مستوىأدنىإلىالحوادثعندالزيت

!سفوقالانتشارمنالمتسربالزيتمنعفىللمساعدة

البحارمنالزيتيةالبقعإزالةفيوللمساعدةالماء

ماءتفريغلمنعأيضاخطواتاتخذتكما.والمحيطات

والتيالعمقالشديدةالمحابسفيالمحمولالزيتيالبحر

السفينة.توازنتحفظ

السفينة.بمالنفطايضا:انظر

(؟النفط)نات!تالسفينةانظر:.الضخمةالئفطئاقلة

النهاقلات(.لرأنواعالناقلة

الغربيالساحلطولعلىتمتدجافةمنطقةئاماعوالالد

الأزهارمننوعا035دبعرضهاتشتهرإفريقيا.لجنوب

المنطقةفيقليلونلممكانيعيش.ربيعكلتتفتحالتيالبرية

المنطقةتمتدالخويخيين.منناماكواقبيلةباسمسميتالتي

شمالا.الأورانجلوإلىجنوباسوارتلاندمقاطعةمن

ذلكالأمطاروقلة،بالقسوةناماكوألاندطقسيتميز

نحويندفعالأطلسيالمحيطمنالباردبنجويلاتيارلأن

حواليالمنطقةفىالمونسبةتبلغ،العموموعلى.الساحل

لمأم،898او598سنتىبينوفيماسنويا.أسم5

الساحلعلىالواقعةنولوثبورتتعدمطلقا.المطريسقط

إفريقيا،جنوبيفيجفافاالأكثرالمناطقإحدى،الأطلسي

فقط.سنوياسم6حواليالموفيهايصلإذ

جلب،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفي

عاموفي.المنطقةإلىبالتعدينالمشتغلينالنحاساكتشاف

العالم،فيالطمحسالماسرواسبأغنىاكتشفتام259

الأورانج.نهرمصبعلىألكسندربخليج

صحاريأقدمناميبصحراءتعتبر.صحراءمدب،ظ

وإلىالغربيإفريقياجنوبساحلبمحاذاةتمتدوهي،العالم

تزيدمساحةالصحراء،هذهتغطيناميبيا.داخلبعيدحد

جنوباالأورأنجنهرمنتمتدوهي2،كم027).00على

وتكون.الأطلسيالمحيطغرباويحدهاشمالا،أنجولاإلى

الحدودالناميبيةبالانحداراتالمعروفةالشديدةالمنحدرات

الشرقية.

العالم،فيرمليةكثبانأعلىالصحراءهذهفييوجد

ساحلاسموأطلق.م004منأكثرإلىبعضهايرتفعإذ

الشماليةالمنطقةيكونالذيالجزءعلى)الحطام(سكلتون

.هناكالمحطمةالسفنهياكلمنكبيرعدديوجدحيث

عليهوتطغى،بالقسوةناميبصحراءطقسشميز

يستقبلإذ.قليلالموأنإلا،الدائمالضبابمنغشاوة

سنويا.سنتيمترينعنتقلأمطاراالساحليالشريط

ولودريتز،،بايوالفزموند،سواكوبالمدنأهم

يزالولا،أم409مشةالماساكتشافتمموند.وأورانج
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مناجممستوطناتأنغيرالآنحتىشواطئهامنيستخرج

،بايوإليزابيثس!ضبكولمانأمثالالقديمةالألماس

الزاحفة.الرمالتغطيهاأطلالااليومأصبحت

القارةمنالغريالجنوبيالطرففيتقعدولةئاميييا

2.كم2922482نحومساحتهاوتبلغ،الإفريقية

وبالرغم.نسمة9731.ر...نحوسكانهاعدديبلغ

أنهاإلاالأفارقةالمواطنينمنناميبياسكاناغلبيةأنمن

جنوبتحكماكانتالتىالبيضاءالأقليةسيوةتحتظلت

.ام099عاموحتى،6191عاممنذلهاالمجاورةإفريقيا

استقلالهاناميبيانالت،أم099عاممنمارسوفي

اخماقة.االمفاوضاتمنأعوامبعدإفريقياجنوبمنالكامل

خصوبةوعدمالجفافمنتعانيناميبياأنمنوبالرغم

.واليورانيومالماسوبخاصةبالمعادنغنيةأنهاإلا،التربة

.المدنأكبركونهاعنفضلاالعاصمةهيوندهوكومدينة

رئيسويكون.جمهوريةدولةناميبيا.الحكمنظام

وقبل.الحكوميللجهازرئيسامنصبهبحكمالدولة

أولانتخابتمقصيربوقتالاستقلالعلىحصولها

ناميبيا

محميةمحاطق

دوليةحدود

طرقي

حديديةعمكه

العاصمة

أخرىبلدةأومدينة

ال!حرسطعمستوىع!الارئماع

ادوليةالحدودكىمرحغاليستالخرلطةهده

اسمهتحولالذيالتأسيسىالمجلسقبلمنلناميبيارئيس

أصبحالحينذلكومنذ.الوطنيةالجمعيةليصبحلاحقا

الفترةوتكون.مباشرةالشعبينتخبهمالدولةرؤساء

لرئيسيحقولا.سنواتخمسلمدةالواحدةالرئاسية

رئاسيتينفترتينمنلأكثرمهامهأداءفيالاستمرارالدولة

الجمعية:مجلسينمنبالبلادالتشريعيةالهيئةوتتكون

بكتابةالوطنيةالجمعيةوتقوم.الوطنىوالمجلسالوطنية

المجلسيراجعهابينماوإجازتهاللدولةالتشريعيةالقوانين

27منالجمعيةهذهوتتكونعليها.ويصادقالوطني

خمسلفترةالمواطنينقبلمنمباشرةانتخابهميتماعضوا

عضوا.26منفيتكونالوطنيالمجلسأما.سنوات

الإقليميةعشرةالثلاثةالمجالسمنمجلسك!!ينتخب

لرئيسويحق.سنواتستلفترةالمجلسلهذاعضوين

أعضاءبينمنللوزراءرئيستعيينمنصبهبحكمناميبيا

فىالقياديةالمهامالوزراءرئيسوسولى.الوطنيةالجمعية

إدارةفىالدولةرئيسيساعدأنهكما،الوطنيةالجمعية

البلاد.فيالحكمادفة

أكبرسوابوإفريقياغربجنوبشعوبمنظمةوتعتبر

أحزابأكبرأماناميبيا،فيالعاملةالسياسيةالأحزاب

الديمقراطى.هالتيرنتحالففهوالمعارضة

قوةيسمى،جندي00725نحوقوامهجيشولناميبيا

إلزامية.وليستطوعيةأحسكريةاوالحدمةلاميبيا.دفاع

فيناميبياسكانمن28%نحويعيش.السكان

ويشكل.الريفيةالأقاليمفي%72ونحو.الحضريةالمناطق

نسبةلاتزيدبينما.السكانإجماليمن%09نحوالأفارقة

السلاليةأصولهافىالأفارقةأغلبيةوترجع.7%عنالبيض

هذهأكبرومن،الختلفةالعرقيةالجماعاتمنالعديدإلى

أحياناتنطقالتيالأوفامبوجماعاتالعرقيةالسلالات

إجماليمن%05منأكثرالجماعاتهذهوتشكلأوامبو.

المناطقفيالأوفامبوجماعاتوتعيشناميبيا.س!صانعدد

بلادباسمتعرفوالتىأنجولا،لحدودالمتاخمةالشمالية

المناطقفيتقطنأخرىجماعاتوهناكالأوفامبو.

نهرمنمقربةعلىتعيع!التيالكافانقومنهاالشمالية

الجنوبيالطرففيالأخيرةوتقطن،والكابريفيأوكافانقو

الأجزاءوتقطن.كابريفيقطاعتسمىمنطقةمنالشرقي

الهيريرو.اوالداماراتسمىجماعاتناميبيامنالوسطى

.سانويسمونالادغالقاطنويعيم!الشرقيةالأطرافوفي

الجنوبوإلىتسوانا.المسماةالجماعاتجانبإلىهذا

مختلطة،عرقيةأصولذاتجماعاتتعيشوندهوكمن

ريهوبوثفيتقيمالتيالباسترز،الجماعاتهذهبينومن

الأكثرالمناطقفيتقطنالتيالنامامجموعةثمحولهاأو

.الجنوبإلىعمقا

ألجو!مبيأ!كافيا،!ىلا!

ئاا!د*"ز!بابوكع

باى"وآ.ا!تسوالا*!ص
ث!إفرلقيا.3!وب

شبصأ-صصءف-
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مديةالصورةتوضحلإفريقيا.الغربيالحنوبيالو!يم!يقطرناميبيا

أوفامبو.تسمىسوداءعرقيةحماعاتإلىالسلاليةأصولهمفيناميبيا

أصولهافيفترجعناميبيافيالمقي!ةالبيضاءالأقليةأما

كلوإلىإفريقيا،جنوبمنالقاد!نالهولنديينإلىالعرقية

أخرىعرقيةمجموعةناميبياوتسكنوألمانيا.بريطانيامن

أصولهافىالمجموعةهذهوترجعا!للونيناسمعليهايطلق

إلىإفريقياجنوبمننزحتهجينجماعاتإلىالسلالية

والمراكزالمدنفيوالملونينالبيضتحمعاتوتتركزناميبيا.

الحضرية.

فيناميبيامنالشماليةالمناطقسكانمعظمويعتمد

عنفضلا،المحاصيلوزراعةالأسماكصيدعلىحياتهم

العديدويعمل.الحيواناتوبعضوالطيورالدواجنتربية

تسومبفيالنحاسمناجمفيوكافانقوأوفامبوأبناءمن

الجنوبيةالأطرافمنبالقربالواقعةالماسمناجموفي

منالجنوبإلىالواقعةالريفيةللمناطقبالنسبةأماللبلاد.

فلاحةفييعملوناسمكانمعظمأنفنجدأوفامبوبلاد

الأوروببنمعظمويتولى.الحيواناتوتربية،الأرض

نأمنوبالرغم.الحضريةوالمناطقالمراكزفيإداريةوظائف

الإفريقيةللجماعاتالمعيشيالمستوىفيتفاوتاهناك

ضرورةالإفريقيينمنتتطلبالحياةطبيعةأنإلاالختلفة

سكاننصفم!أكثريرجعناميبيا.فيالمدنوأكبرالعاصمةندهوك

فإن،عامةوبصفة.العيشلقمةتوفيرأجلمنالكفاح

لدىمثيلاتهاعنكثيراتزيدالبيضدخولمعدلات

سعتاستقلالهاعلىناميبياوبحصول.الأصلييناسمكان

والاقتصاديالمعيشيالمستوىرفعإلىالوطنيةالحكومات

وتحسينه.الأصليينللموأطنين

للدولة،الرسميةاللغةهيالإنجليزيةأنمنوبالرغم

لغاتهمذلكجانبإلىيستخدمونالسودمعظمأنإلا

ويشكل.لغة15نحوإلىعددهايصلقدالتيالإفريقية

نحوالبروتستانتيةالكنيسةإلىينتمونالذينالنصارى

تنت!نصرانيةأقلياتوهناكالبلاد.سكانمن09%

منالطوائفهذهوترتيب.أخرىدينيةطوائفإلى

أتباعثم،والأنجليكان،الكاثوليك:كالاتيالحجمحيث

منأقليةإلىبالإضافةالهولنديةاللإصلاحيةالكنائس

المسلمين.

جامعةأمالمواطنيها.مجاناالعامالتعليمالدولةوتوفر

التربويةالأكاديميةالمممسابقاعليهايطلقكانوالتيناميبيا

ماللمرحلةالعاليالتعليمفرصفتوفرالثانويبعدماللتعليم

الثانوية.بعد
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كونينىنهراشمالأناميبيايحدوافماخ.السطح

القو.هذافىتحريالتيالأنهارأكبرمنوهماوأوكافانقو،

كابريفى.بقطاعالمسماةالمنطقةكواندونهريقطعكما

أشمرقيةاالشماليةالأطرافامتدادعلىالزمبيزينهرويتدفق

للبلاد.الجنوبيةالحدودأورابخنهرويشكللناميبيا،

علىأكه005نحولنامبياالغربيةالحدودوتمتد

ناميب،صحراءوتترامى.الأطلسىالمحيطشوأطئامتداد

نأكما.العاليةوكثبانهابرمالهاالساحلىالشريطلتحف

أماأجلد.اهذامنالشرقيةالمناطقتغطيكلهاريصحراء

فىيصلمتدحرجسهلفهي،والداخليةالوسطىالمناطق

وتغطىالبحر.سطحمستوىفوقأم/002نحوارتفاعه

بوفرةتتمتعانهاكما،وخشنةقصيرةأشجارالمنطقةهذه

الذرةزراعةوتنتشر.الماشيةتربيةعلىيمساعدمماالمراعي

إتوشامتنزهالمنطقةهذهوتضم.السهولهذهفيالشامية

مننادرةمجموعاتتضمكبرىمحميةمنطقةوهو

واشرافوالأفيالوالتشيتاكالظهباءالفطريةالحيوانات

الوحشي.والحماروالكركدنوال!سود

م452نحوالمتوسطفىناميبيافيالحرارةدرجةوتصل

أمايونيو.شمهربحلولم052إلىوتنخفضينايرشهرفى

موجزةحقائق

ولدهوك.:العاصمة

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

العر!إلىالتمرقم!:المسافاتألعد2.كم292،482:اللساحة

الشريصأأك!،032الحو!إلىالتسمال!،كمألأ042

كم.ألأ948الساحم

س!إلححرمستوى!وقم2لم058رحسالدقمةاعلى:الارتفاع

الساحلى.التريطامتدادعلى

سهحمة000.973.1بسحوأم691لعامأحسكاداعددقدىر:السكان

وشكورعمرسع.متركيلولكلشحصيرشحوتقدرسكانيةلكثا!ة

بهؤ72و،الحضريةوالمراكزالمددعلىالسكانإحماليمن28%

عامتعدادحمس!السكانعددكادوقد.الريفيةالمناطهتعلى

يصلقدالتقديراتوحمس!سمة171104.1نحوأم199

سحمة.)21.2).00لحوم1002عامبحلولالسكانعدد

التامية،الذرة:والحيوانيةالزراعيةالجتجات:الرئيسيةالمنتجات

،الماس،المحاس:اللعادن.الأسماكواالألقار،،اتالخضراو،الدص

الزسك.،ليومليورااسسيدأ،الرصاص

كطحدهمايمبنكسيري!مثلثيرصالدولةعلميتكود:الدولةعلم

تممسوتتوسطهالأزرتااطوداويحطالأيمسر،االأعلىالرحس

الأيم!!االجالصسالأسف!!الر!سفيالثاليويمإلمثلت.مشرقة

أحمرشريصأالمتلثيربتويفصلالأحصر.االلولىويحمل،العلم

أبيض.بلونمحاط

الظر؟المعلوماتمنلمريدالراند.:الأساسيةالحقديةالوحدة:العملة

النقود.

ويصل.ومارسديسمبرشهريبينمافيمتدالأمطارموسم

الشمالية.للمناطقسمه.نحوللأمطاراسشويالمعدل

الوسطىالمناطقفيللأمطارالسنويالمعدلويتراوح

الأطرافوتعاني،سم4.وسم2.بينماوالداخلية

المعدلفىتتراوحإذالأمطارندرةمنناميبيامنالجنوبية

اسم.وهسم،2هب!تماالسنوي

الأكثرالاقتصاديالنشاطالتعدينيش!صلالاقتماد.

والنحاسواليورانيومالماسويعتبرناميبيا،فىأهمية

بهاتزخرالتىالمعادنأهممنوالزنكوالقصديرواشصاص

فىالمتمثلالتقليديالاقتصاديوللنشاطالبلاد.هذه

ومنذ.أيضاأهميتهوالصيد،الحيواناتوتربية،الزراعة

منتعانيناميبياظلتالعشرينالقرنمنالسبعينيات

علىسلئاأثرمما،أخرىبيئيةمشكلاتومنالجفاف

غيرالمكثفالاستغلالأنكما.والحيوانيالزراعىالقطاع

هذهمصادراستنزافإلىأدىالسمكيةأطثرواتالمنظم

الأطلسي.المحيطفىالثروات

المزأرعينمنلكثيربالنسبةالزراعيأضشاطاينحصرر

.للأسرةالمعيشيةالاحتياجاتتوفيرفي

الدخن،،الشاميةالذرة:الزراعيةالمحاصيلوتشمل

خاصة.بأهميةوالأغنا(الأبقاروتحظى.والخضراوات

والماكريل،الانشوفةأسماكالسمكيةالثرواتوتشمل

بمعالجةتعنىالتيالمصانعمنالقليلوهناك.والسردين

موقعالمعادنتحتل-للصادرأتوبالنسبة.الأسماكوتعليب

والنحاساليورانيوموأكسيدالماس:ومنهاالصدارة

احتياجاتهامعظمناميبياوتستورد.والزنكوالرصاص

منالعديدعنفضلاوالأغذيةالقمحمنالأسامميةا

واليابانإفريقياجنوبوتعتبر.الصناعيةالمنتجات

أوروبا-غربدولوبعضوبريطانيا،المتحدةوالولايات

بايوالفزمدينةوتعتبرلناميبيا.التجاريينالشركاءأكبرمن

لجنوبتتئرسمياأنهامنلالرغملناميبياالرئيسيالميناء

بربطوتقومناميبياأرجاءالحديديةالسككوتغطيإفريقيا.

إفريقيا.وبجنوبببعضهاالحضريةوالمراكزالرئيسيةالمدن

أما.كم2و033بنحوالحديديةالسككشبكةطولوئقدر

والمعبد،كم38و006نحوطولهافيبلغالبريةالطرقشبكة

يقعدوليمطاروهناك،الرقمهذاربعيتجاوزلامنها

.وندهوكمنبالقرب

الدماراوجماعاتمنكلتدعى.تاريخيةنبذة

وعبرناميبيا،لسكانالسلاليةالأصولتمث!بألهاالسان

قبائلمنإليهاكبيرانزوحاالمنطقةهذهشهدتالسنوات

القرنحلولومع.الشمالمنالقادمةوالهيريروالأوفامبو

الهيريرووالداماراجماعاتأصبحتالميلاديعشرالتاسع

ظلتبينماناميبيا،فيالسكانيةالأغلبيةتشكلالاوفامبوو
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نأدونمواطنهاتقيمالكابريفيوأوكافاقفوجماعات

الهجراتتواصلتوقد.النزوحأوالهجرةإلىتضطر

عشرالتاسعالقرنامتدادعلىناميبياإلىالخارجية

.الميلادي

شواطىءعلىألمانياسيطرتام868عامبدايةومع

وفيعملها.والعسكريةالتنصيريةالحملاتوبدأتناميبيا

اسمتحملوأصبحتناميبياضمألمانياأعلنتأم884عام

القرنمنالتسعينياتوفي.الألمانيةإفريقياغربجنوب

الوحشيةمنكبيروبقدرألمانياأجبرتالميلاديعشرالثامن

.وندهوكمنطقةمنالنزوحعلىالهيريرووالدامارأقبائل

بدأتالتيالهيريروقبائلسخطالإجراءهذاأثاروقد

هذهألمانياواجهتوقد.أم409عاموالتمردالثورة

أخمدتهاأنإلىوالوحشيةالقسوةمنكبيربقدرالحركة

نحوقتلإذباهظا،الثمنوكانأم709عامفي

ما159عاموفىالهيريرو.جماعاتمن.00065

فيالمتمركزةالألمانيةالقواتإفريقياجنوبقواتهاجمت

إفريقياجنوبأعلنتالحينذلكومنذ.وهزمتهاناميبيا

ضمإفريقياجنوبحاولتوقدناميبيا،علىسيطرتها

الولاياتبمعارضةووجهالإجراءهذاأنإلاإليها،ناميبيا

الأمعصبةمنحتأم029وعامالحلفاء.وبعضالمتحدة

ومنذناميبيا،علىالوصايةفرضفيالحقإفريقياجنوب

وكأنهاناميبيامعتتعاملإفريقياجنوبظلتالحينذلك

لها.تابعةمقاطعة

المتحدةالأممنظمةاستبدالتمأم459عاموفي

جنوبالمتحدةالأمطالبتالحينذلكومنذ.الأمبعصبة

الهيئةوصايةلفرضناميبيامنتمكينهابضرورةإفريقيا

الطلبهذاإفريقياجنوبرفضتوقدعليها.الدولية

مقاطعةوكأنهاناميبيامعتعاملهافىواستمرت،بشدة

إفريقيا.لجنوبتابعة

لإنهاءإجراءتعدةالدوليةالمنظمةاتخذتوقد

ما669عامففيناميبيا.علىإفريقياجنوبسيطرة

وصايةإنهاءلصالحالمتحدةللأمالعموميةالجمعيةأقترعت

أعلنتأم719عاموفيناميبيا.علىإفريقياجنوب

ناميبياعلىإفريقياجنوبسيوةأنالدوليةالعدلمحكمة

قانونية.غير

ناميبيافيالسوداءالأغلبيةكونتام069عاموفي

حاولتوقد)سوابو(.إفريقياغربيلجنوبالشعبيةالمنظمة

مئبضرورةإفريقياجنوبحكومةإقناعسوابومنظمة

استقلالها.ناميبيا

العصاباتحرباستخدامإلىسوابوعمدتوقد

إفريقياجنوبعملتسوابوولمحاصرةلأهدافها.تحقيقا

كلمعناميبياحدودامتدادعلىعسكريةقوةتشكيلعلى

سوابوبينالمسلحالصراعواستمروزامبيا.أنجولامن

7791عاموفي.أم989عامحتىإفريقياوجنوب

،الاستقلالمننوعالمئناميبياخطةإفريقياجنوبأعدت

فيهتشاركتشريعيمجلصرإنشاءفيالخطةوتتمثل

هذاأنإلاناميبيافىالسودمنالمحليةاسمياسيةالقيادات

البلد.هذافيالبيضاءالأقليةسميطرةيخضعالمقترحالمجلس

البيضاءالأقليةسيطرةبشدةالمتحدةالأمعارضتوقد

والولاياتبريطانيا،منكلعملتوقد.الخطةلهذهوفقا

بضرورةإفريقياجنوبإقناععلىوكنداوفرنسا،،المتحدة

الالمحتجابةبموجبهايتمجديدةخطةوضععلىالعمل

.المتحدةالأملمطالب

فىناميبيااستقلالأجلمنالمفاوضاتوبدأت

منالثمانينياتامتدادعلىواستمرتالسبعينياتأواخر

جنوبوافقت،أم889عامنهايةوفي.العشرينالقرن

استقلالهامئناميبيابموجبهايتمعملخطةعلىإفريقيا

سنةأبريلوفي.ام099عاممنأبريلشهربحلولالتام

لوقفخطةعلىإفريقياوجنوبسوابووافقتام989

ألمجلسلتشكيلعامةأنتخاباتعقدوتقررالنار.إطلاق

لمشةفبرايروفى.أم989نوفمبرفىلناميبياالتأمميسي

كمالناميبياجديدادستوراالتأسيسيألمجلسأقرأم099

جنوبشعوبمنظمةرئيسنجوماسامالمجلساختار

يتمأنعلىلناميبيارئيسأولسوابوإفريقياغرب

الشعب.منمباشرةالرئاسةمنصبفىيليهمنانتخاب

مارس21فىاستقلالهاعلىناميبياحصلتوقد

وفي.الأمكومنوأثفيعضواوأصبحتام099

ألمجلسمحلالوطنيةالجمعيةحلتلاحقوقت

إلىبايوالفزمقاطعةإفريقياجنوبأعادت.التأسيسي

بعدبهاالنامبيينالساسةمطالبةإثرأم499عامناميبيا

بلادهم.ا!شقلال

بموندهوكإفريقيابمجنوبان!:المعلوماتمنلمزيد

.بايوا!فز

أحدم(.0691-ا)888لويسالسيرنامير،

عندالسياسةبنيةكتابهيبرز.المؤثرينعصرهمؤرخيكبار

معرفتهأم(بم)929للعرلتقعشرالثالثجورجارتقاء

الجورجية.المرحلةفىالبريطانيالسياسيبالتاريخالعميقة

الجورجىالتاريخحولمؤلفاتهأهمتتضمنكما

تضممجموعةوهىأم(،)629السلطةطرقمفترق

التالية:العناوينالأخرىمؤلفاتهوتشمل.محاضرةعشرين

ام(،)429نزاعاتأم(بم)939التاريخهامشعلى

ام(؟)2ء9النازيةعهدفىام(؟)529التاريخسبل

المتلاشيالنفوذأم(،)559وسلطاتشخميات
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جامعةفيودرسرومميافيناميرولدأم(.)589

.أكسفورد

طائفةعرفتهاأولأم(.953-أ)946ظفاك

تمكلربيالتينانكانابقريةناناكولد.الهنديةالسيخ

كتبفىحياتهعنقصصاالسيخجمع.بباكستانلاهور،

جنامساخيس.تدعى

باالأديانيعترفلاأنهأعلنم0051سنةحواليفي

دعوتهبدايةسجلالذيالأمر،بالهندوسيةولاالسماوية

مسيخية.جديدةديانةبتش!صيلفالمصاأآخرفىانتهتالتي

خلالوالتقىلسواتلعدةأحالماأرجاءعبرناناكانتقل

أوأ!أسسوأخيرا.بدينهوبشرالدينرجالبعضرحلاته

مجتفمسيخي.

اللغةمنمزيجوهي.ترنيمةألفحوانيناناكألف

شيذلكبعدحمعهاتمالقديمت!ت،والهنديةالبنجابية

هوأ!هترنيموأشهر،غرانثالاديالمقدسالسيخكتاب

هذايمدح.يومكلفجرالعسيخيرددهالذيالبابجي

يم!س!جفويلقنوجلالتهالواحداللهسلطانالترنيما

زعم.رحمتهإلىبتفتحهموذلكالنجاةالمعمورةسمكان

نأيمكنالأخرىالأديانولاالهندومميةلاأنناناك

عبادةهيللنجاةالوحيدأطريقاوأن،الخلاصتضمن

سرا.الله

يقومأنناناكزعمفي،الحقيقيالمؤمنعلىيجب

علىالمستطاعقدريتصدقوأنقيامحيرالعاديةأسهبأعما

إلىبالإضافة،ومستقيمةطاهرةحياةيعيشوأن،المحتاجين

أطعابد.افىالترانيمإلىالا!ستماع

نام:الشهيرةالثلاثيةالصيغةفيأضعاليماهدهتتلخص

التطهر.،الهبة،السمعةبمعنى،إسنان،دان

جعلواوقدلدينهممؤسسابصفتهناناكالسيحيبجل

إليهيحجونمركزارأسهمسقطفيأنشئتالتيالمعابد

سنويا.

اللوار.نهرمصبمنبالقربفرنساغربيفيمرفأظد!

المسطقةسكانيبلغكما920.252سكانهاعدد

المدينةتربطملاحيةقناةوتوجد.294)255والضواحي

المحيطمنلسانخلئبسكاي،علىنازيرسانتبميناء

ال!طلسي.

وهي،نانتصناعاتأهمامنوشحنهاالسفنبناءيعد

)مقاطعةالأطلسيا-اللوارومقاطعةاللوارمنطقةعاصمة

الحامسالقرنفيبنيتقلعةالمدينةمعالمتتضمن(.إدارية

بولوالقديصربوسالقديسوكاتدرائيتي،الميلاديعشر

أيضا.نفسهالقرنإلىتاريخهمايعوداللت!ت

حاليا،نانتتحتلهالذيالوقععلىمدينةأجونالعابنى

مستوطنةلمشواتبعدةالرومانيونالجنوديؤمس!أنقبل

،أم598سنةوفيالميلاد.قبلالخ!سينياتفى،مجاورة

قلعةفىالشهيرنانتمرسومالرالغهنريفرنساملكوقع

انظر:.للبروتستانتمحدودةدينيةحريةمنحالذيالمدينة

.مرسوم،نتنا

رسمىاعترافأولنانتمرسوم.ص!مئا!،

وقعحيث.كبرىأوروبيةدوأسةبهقامتالدينيبالتسامح

31بتاريخنانتمدينةفيالقرارالرابعهنريفرنساملك

خمسونفرنساعلىمرالقرار،توقيعقبل.أم895أبري!!

الديني.والانقسامأصداخلياالصراعمنعاما

عليهميطلقالذينالفرنسيينللبروتستانتالقرارسم!!

لمدةمحصنةمدينةمائةحواليبحكمالهوغونوت11

والمساواةالمعتقد،حريةمنحهم!ما.لمشواتثمانى

ال!!اثوليكية،الرومانيةالأكلبيةمعأصسياسيةا"الاجتماعية

الملكوفاةحتىلجديةالقرارطبق.امحبادةاحريةمنونوعا

سنةعشرالرابعلويسالملكألغاهذلكبعد،أم061سنة

هوغونوتي000.002نحوغادرلهذاونتيجة.أم685

فرنسا.

صناعىمركز.نانكينغأونانشينغأيضاتكتبفالجيدج

الذييانجتسينهرعلىالصينشمرقيوسطفييقعمهم،

إقليمعاصمةوهى،الشرقيالصينبحرعنكم032يبعد

لأ1،5

فيصسساهم.نانجينحشرقيرايسحما!دييقعصنياتصنقبر

.أم!21عامالصيرح!هوريةإقامة



55يتوففر،نسننا

عددكلها.الصينعاصمةمضىفيماوكانتجيانجسو،

نسمة.0000212سكانها

ومتحفانالحكوميةالمبافطنانجينجوسطيوجد.المدينة

خارجوالتجاريةالسكنيةالمنطقةوتقع)استاد(.وملعب

شقق،فينانجينجسكانمعظمايعيش.الوسطىالمنطقة

الأسوارأحدبقايا،بالمبانيالمكتظةنانجينجبمناطقوتحيط

عنالخارجةالزراعيةالمناطقوتدخل.القديمةالدفاعية

المدينة.حدودضمنالسور

الحافلاتأوبالدراجاتنانجينجسكانمعظمينتقل

إلاالمدينةفيالمنتجاتأغلبالشاحناتوتنقل،العمومية

.الحيواناتتجرهاعرباتتنقلهااسملعبعضأن

نحوالمبحرةالسفنتوجهالتيالارصفةتشكل

يحدالذييانجتسىنهرضفتيعلىصفين،المحيطات

المدينةشمرقإكوانووبحيرةوتكون.الغربمننانجينج

فهوزايجنجبلأماجزر،عدةمنيتألفسياحياملهى

الذيصنياتصنقبريوجدحيث،فلكيلمرصدموقي

.أم219عامالصينجمهوريةتأسيسفيساعد

نانجينج،جامعة،التعليميةنانجينجمؤسساتوتشمل

والطب.للهندسةوكليات

وتتمثلالمصانعمئاتنانجينجفيتوجدالاقتصاد.

والحديد،،والأسمدة،الإسمنتفيالرئيسيةالمنتجات

تزود.والسيارات،والأنسجة،الصينيوالخزفوالفولاذ،

.الخامبالحديدوالفولاذالحديدمصانع،القريبةالمناجم

المدينةخارج(المزارعين)مجتمعاتالكوميوناتوتتركز

والخضراواتوالقمحوالأرزالقطنالفلاحونيزرعحيث

.أخرىومحاصيل

الصين،عاصمة،ببكيننانجينجالحديديةاسحككتربط

أرصفةعلىكثيرةلممفنترسوكماشرقا.وبشنغهايشمالا

يمتدطابقينمنجسرعبروالسياراتالقطاراتتمر.المدينة

يانجتسي.فوقكيلومتراتخمسة

اليومأصبحالذيالمكانفيالسكانعاش.تاريخيةنبذة

المستوطنوناختارالميا،د.قبلالخامسالقرنمنذنانجينجمنطقة

م042محنةومن.الطرقوبعضالنهرمنلقربهالمكانالأوائل

الصينيةالسلالاتلختلفعاصمةالمدينةكانت،أم421إلى

سلالةفحكمت(.الأسرةنفسمنحكام)مجموعاتالمحلية

سلالةمنحاكمأولوجعل.أم368سنةالصينمعظممينج

وفى.السلالةمقر(الجنوبيةالعاصمة)وتعنينانجينج،مينج

إلىالعاصمةالمينجحول،الميلاديعشرالخامسالقرنأوائل

(.الشماليةالعاصمة)وتعنيبكين

متمردوناممتولى،أم853سنةوفي.التايبنغثورة

فيالصينحكامالمانشونانجيئمنعلىبالتايبنغيدعون

وعاد.إمبراطوريتهمعاصمةالمدينةمنوجعلوا،الحينذلك

أطاحأم،219سنةوفي.أم864سنةنانجينجإلىالمانشو

نانجينجفيالجددالحكاموالتقىبالمانشو،صينيونثوريون

إلى،أم289سنةومن.الصينجمهوريةوأسسوا

استولت.الجمهوريةعاصمةمقامالمدينةقامت،أم379

معظموأحرقتأم،379سنةنانجينجعلىاليابانيةالقوات

سنةجديدمنالصينعاصمةنانجينجأصبحت.المدينة

العالميةالحربوانتهاءالياباناستسلامبعدأم،949

الثانية.

وجعلواام،949سنةالحكمالشيوعيونتولى

الحكومةمركزظلتنانجينجأنغيربكينالعاصمة

والستينياتالخمسينياتفىالحكومةأسمست.الإقليصي

نانجينج،فيالمصانعمئاتالعشرينالقرنمنوالسبعينيات

مهما.صناعيامركزافأصبحت

نرويجيرائدم(.0391-1861)فريتو!،ئاس!ن

ورجل،الاجتماعيوالإصلاحوالعلمللخيرمحبشهير،

جغرافيةعلمفيورائدالبحريةبالحيواناتوعالمدولة

البحار.

مأ882عامالشمالىالقطبإلىرحلةبأولقام

صيفوفيهولر.مركبةمتنعلى،الحيواناتلجمعكهاو

منآخرينرجالخمعسةمعجريفلاندعبرأم،888عام

أفذاذخبراءفيهصرحالذيالوقتفيالغربإلىالشرق

بذلك.القيامباستحالة

قيمةعلميةمعلوماتعلىالحصولنانسنأراد

سفينةعلىحصل،الشماليالقطبحوضباستكشاف

الجليديةالطوافاتلتقاوم،الرحلةلهذهخصيصاصممت

علىالنرويجنانسنغادر.فراماسمعليهاأطلق،الطاحنة

علىعاشهماعامينوبعد.أم398يونيو42فيفراممق

الوصولجوهانيسونوهجالمارنانسنحاولالسفينةظهر

الجليدومراكبالزلاجاتمقعلىالشمالىالقطبإلى

لممسافةوهي،القطبمنكم438حدإلىوصلاحيث

جزربلغاشتىأخطارخوضوبعد.قبلهماأحدإليهايصل

م6918عامهناكبريطانيةسفينةمقوركباجوزيففرانز

النرويج.إلىبهماأبحرت

السويدعنالنرويجفصلفيبارزادورانانسنأدى

عملم8091عامإلىأم609عامومن.أم09ءعام

أصبحالنرويجإلىعودتهوعندبريطانيا.لدىنرويجياوزيرا

أبحركربستيانا.بجامعةالبحريةالحيواناتعلمفيأستاذا

،ام139ام،219،أم019عامالمحيطاتعبر

عدةفيذلكمناستقاهاالتيالفوائدونشرأم،419

الشمالأقصى:التاليةالعناوينمؤلفاتهتحوي.كتب



ةرورقا،نسننا56

تاربوهوأم(،119)الشماليالسديمفيأم(؟)798

الشمافي.القطبامشحشاف

عملأم(،191189)4الاولىالعالميةالحربلعد

اللاجئينساعد.الأماعصبةلدىأطنرويجمخدوبانانسن

حربأسرىبعودةوتكفلالصغرىآسيافيالسوفييت

إثباتبشهاداتأوصى.بلدانهمإلىوالسوفييتالألمان

أ!نا.نانسنسفرجوازاتسميتالتياللاجئينهوية

ماوكتيرا.خدماتهعنأم229عامللسلامنوللجائزة

أصشمالياالمتجمدالمحيطفيجوزيففرانزجزرعلىيطلق

وعاءالبحارجغرافيةعل!اءيستعمل.نانسنفريتوفاسما

البحر،مياهعلىللحصولنانسنقارورةيدعىمعدنيا

حاليا(.)أوسلولكريستيانيانانسنولد.لنانسنتشريفا

نانسن،)صورة(،المحيط:انظر.رورةقا،ئالسن

.فريتوف

ص!.282بعدعلىباريسشرقيفرنسيةمدينةئاسي

الحضريةالمنطقةوسكاننسمة31769سكانهاعدد

تملأنهاالتجارياللورينحزمروهي،نسمة603)829

المورثنهروعلىالراين-مارنوقناةالشرقيةالقناةعلى

تنتج.ميورتنهرمعالاتصالنقطةمنك!ا.يبعدالذي

والتجهيزات،الزجاجيةوالأواني،الاثاثنانسىمصانع

عامتألسستجامعةبالمدينةيوجدكما،الكهربائية

أخعدين.وا()الغاباتالحراجةعلمومدرسة،أم572

وهي،الأوسطالهادئالمحيطتمثيجزيرةئاورو

دالثهيوناورو.فقط2كم21مساحتهاصغيرةجزيرة

مدينةلحموىيصغرهاوليسالعالمفيالصغيرةالبلدان

،بالفوسفاتغنيةوناورو.فقطموناكووإمارةالفاتيكان

،الأسمدةصناعةفيتستخدمقيمةكيميائيةمركباتوهي

القوميالدخلمنكبيراجزءاالفوسفاتصادراتوتمثل

المكاتبوتوجد.عاصمةلهاليعستناورولناورو.

.الجزيرةمنالغربيالجنويالجزح!فيالرئيسيةالحكومية

ناورو.فيالرئيسيةالعملةوحدةهوالأستراليوالدولار

فيعضووهي،جمهوريةناورو.الحكمنظام

يسنعضوا18منبرلمانوبها،الكومنولثمجموعة

ثلاثكلالبرلمانأعضاءالشعبوينتخبالبلاد.قوانين

أعمارهماتبلغالذينالناورويينالمواطنينوحميعمشوات

البرلمانوينتخب،الانتخابحقأ!مأكثر،أوعاما02

اشئيسويختارسعنواتثلاثكلللجمهوريةرئيسا

الأعمالالوزراءومجلسالرئيسويتولىللوزراء.مجلسا

الحكومية.

روناو

حديديةسكةكاكا

مستوطلة.

اللحرسطعمستوىدوقالأرتعاع*

.طرلالطةاكجبضش!ل

هـلميخقي!اا!!حسحص-ألا

ي!بومير-!

إلمضئة!!سطح/7،لمبر

م!ل021
يد*-

به!-ش،

،بر!حورر

فركز7

ايحكومة

الشكل،بيضيةمرجانيةجزيرةناورو.والمناخالسطح

ومعظمالاستواء.خطجنوبيكم65مسافةعلىتقع

وتحتويالبحر،سطحفوقم61ارتفاعهاهضبةالجزيرة

الهضبةمركزمنبالقربويوجد،أطفوسفاترواسبعلى

الخصبة.الأرضمنصغيرةبمساحةمحاطةضحلةبحيرة

الشاطئ.حولالخصبةالأرضمنآخرحزامويمتد

الذيالشاطئخططولعلىاسمكانمعظمايعيشر

علىيحصلونالماضيفيالناسوكاناك!ا.9طولهيبلغ

غذأئهممعظميستوردونفهمالآنأماذاتيا.غذائهم

قاريناوروومناخ.يحتاجونهاالتىالأخرىوالمشجات

بينالحرارةدرجةوتتراوح.التجاريةالرياحبوساطةيبرد

سنويا.سم002الأمطارمياهومنسوبم534وم42

السكانمنناوروسكاندصفنحو.السكان

نسمة،000.11سع!صانهاعددويبلغ)ناوروي!ت(الأصلي!!

الميلانيزيينووالميكرونيزيينالبولينيزيينمنخليطواسم!صان

اللغةمنكلاتتحدثوغالبيتهم،نصارىوهم.الأسلاف

وتوفالوكيريباتيمنالسكانولاقي.والإنجليزيةالماوروية

محدودةلفتراتجاءواوقدوأممترالياكونجوهونج

.الفوسفاتمناجمأعمالفيللمساعدة

بإيجارأتالحدشةالمنازلللأهاليالح!صمةتوفر

عيادةعشرةوإحدىحكوميانمستشفيانوهناك،منخفضة

ماالأطفالالقانونيلزممجانا.الطبيةالخدمةللأهاليتقدم

أيضابهاويوجد،المدارسإلىبالذهابعاما17و6ب!ت

عاليةومدرسةابتدائيةومدرسة،للتمريضمدارسخمس

لتدريبومركز،رومانيةكاثوليكيةتنصيريةومدرسة

يذهبونالذينالطلبةنفقاتالحكومةوتدفع.المدرس!ت

.الأخرىالبلدانفيالحامعيةال!صلياتشيللدراسة

الذيالمهمالوحيدالمصدرهوالفوسفاتالاقتصاد.

فىللحكومةمملوكةشمحنشركةوهناكناورو.تصدره

.الهادئالمحيطفيالمناطقم!عدداتخدمناورو

.ليماالح!مدع!ح!الدولل!يتهأبم!/-ءس--لاودو

.هـىءحأ--؟اء:

!لاتكهـ-الجض

اسنرالبااانح!ص

إ*--صى-ءطر، ح!-،16

!ا.كلي!يلندا
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يوفر،للحكومةمملوكاطيرانخطهناكأنكما

حكومةوتشجع.الهادئالمحيطمناطقمنللعديدالخدمة

الزوارقوبناء،السمكصيدمثلالمحليةالصناعاتناورو

الأغذية،تشملالتىالمنتجاتوتستورد.الخفيفةالطويلة

كما،والأدويةوالأحذيةوالأثاث،والسيارات،والالات

لاحتياجاتها.طبفاأيضئاالماءناوروتستورد

مكتشفأولهوفيرنجونالكابق.تاريخيةنبذة

في.ام897عامفياكتشفهاوقدناورو،يزوربريطاني

حتىبإدارتهاوقامت،الجزيرةألمانيااحتلتأم888عام

الحربوبعد.أسترالياعليهاسيوتعندماأم419عام

عصبةبتفويضالجزيرةإدارةأستراليابدأت،الأولىالعالمية

ونيوزيلندا.أستراليابريطانيابهضمتالذيالأم

الثانية،العالميةالحربأثناءفيناوروجزيرةالياباناحتلت

.الجزيرةعلىمميطرتهاأستراليااستعادتام459عاموفي

علىالأستراليةالمسيطرةالمتحدةالأمأقرتأم479عاموفي

وأستراليالبريطانيا،الممنوحةالوصايةبوساطةالجزيرة

للحصولالعملناوروبدأت،أم469عاموفيونيوزيلندا،

منحت.الفوسفاتصناعةعلىوالسيطرةألاستقلالعلى

وفي.أم689عامفيناورولجزيرةالاستقلالالمتحدةالأم

صناعةعلىقبضتهاالناورويةالحكومةأحكمتأم079عام

عائدالحكومةاستخدمتالحينذلكومنذ،الفوسفات

،والمستشفيات،والمدارس،المنازلبناءفيالفوسفاتصادرات

الشعبدعمفيللمعساعدة،العائداتمنالكثيروفرتكما

.الفوسفاتمناجمجميعتشغيلبعدالناوروي

أبرزمنأم(.-179أ)825دادابايئاورودجي

أيضا.كاتباوكان.الأوائلالهنديةالوطنيةالحركةزعماء

أسرتهتنتميكانتحيثبومبايفيناوروجيولد

تلقى.البارسيانظر:.صغيرةبارسيةمحليةمجموعةإلى

ذلكبعدأصبحثمبومبايفيإلفنستونكليةفيتعليمه

وصحفيا.ومعلماأعمالرجل

أصبححيثإنجلترافيوقتهمعظمناوروجيقضى

تأسيسفيمهمادوراأدى.الهنديةللمصالحقياديامؤيدا

ثلاثلمدةوعمل،أم85ءعامالهنديالوطنىالمؤتمر

اللابريطانيوالحكمالفقركتبهأشهرمن.لهرئيسافترات

المقالاتمنمجموعةوهوأم(،09)1الهندفي

البريطانيالحكمأنالكتابهذافيصرح.والخطب

الهند.خيراتاستنزف

تمهنديأولأصئناوروجي،أم298عامفي

البريطاني.البرلمانفيانتخابه

سنترالومثلالليبراليالحزبفيعضواترشح

.أم598إلى2918منلندنفيفنسوري،

سفر.،عوثرا:نظرا0ميثاو

يافصوتتؤديالنمإلتيآلاتمنالةالئاي

الفرقفيوالأولاد(النساءعندالأعلى)الصوت

الموسيقىومجموعات،والأوركسترات،المولمميقية

تتكون.معدنمنمصنوعةالنايالاتوأغلب.المزمارية

طرفيه.أحدقربفمبفتحةثقببهاأنبوبةمنأساسا

فىبالنايالموسيقييمسك.الشكلبيضىثقبوللفم

يضغطنفسهالوقتفي.الثقبوينمثى،أفقيوضع

علىوضعتمفاتيحتسمىتشغيلأدواتعلىالنافخ

لإعطاءالنغمثقوبوتغلقالمفاتيحتفتح.الأنبوبةطول

مختلفة.أنغام

الأكثرالنايهوسىفيالموسيقيةالحفلاتناي

أنواعوتشمل.ثمانياتثلاثمنطبقةلهإنإذانتشارا.

وناي،عالصوتذونايوهوالبكولو،الأخرىالناي

يماثل.خفيضصوتولهباسونايصوتاالأعلىألتو

مزودأنهغيرالصغير،الموسيقيةالحفلاتنايالبكولو

مزودألتوونايالبكولو.ان!:.علويةواحدة،بثمانية

فهوالباسنايأما.الموسيقيةالحفلاتنايمنسفليةبرابعة

.الحفلاتنايمنسفليةبثمانيةمزود

واليونانوالصينمصر،فيالخشبيالنايامستعم!

القرنمنتصففيأوروبافياستعمالهوانتشر.القديمة

عشرالتاسعالقرنأوائلوفي.الميلاديعشرالثامن

أولبتطوير-ألمانىموسيقيوهو-بويمثيوبولدقامالميلادي

المفاتيحنظامأيضابويموابتدع.معدنيأسطوانىناي

الحالي.النايفيالمستعملةالأنغاموثقوب

مزمارمنلديناماأصلوهي،مومميقيةآدةالدديمالئاي

أقدمأنهالمحتملومن.النفخآلاتوجميعالحاليالأرغن

هوبانفإن،إغريقيةلأسطورةوطبقا.الموسيقيةالالات

ماقبلشعوبشكلتوقدالمزمار.أوالناياخترعالذين

بدائية.مزاميرهيئةعلىالعظامالتاريخ

القديم.النايإلىينتميالذيالصفارةنوعمنالناي

،حادةحافةعلىالمنفوخالهواءيقومالالةهذهوفي

الأوبواآلتيأما.مجوفةأنبوبةفيالهواءبتحريك

وفي.البوصأوالقصبمنصفارتانفهماوالكلارينيت

الخشبمنرقيقةقطعةتحركاتفإنالموسيقيةالآلاتهذه

وأالبوقويعمل.حركةحالةفيالهواءتجعلأخرىمادةأو

شفتياهتزازاتخلالمنالهواءتحريكمبدأعلىالبروجي

.العازف

البوق،النايبمالكلارينيتبمالأرغن:أيضاانظر

المثقب.
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شصري!رتقومنايتنجيلفلورنس

الحرحى.الحمود

مؤسة.(م0191-م0281)فلورنس،يتنجيلنا

المرأةاسماعليهاأطلقوقد.اليومتعرفكماالتمريض!مهنة

وإدارةتنظيماعلىمقدرتهاإلىنجاحهايعود.القديسة

باسمنايتنجي!!فلورنعي!سميتوقد.أسعتشفياتاأعمال

منعشرأضانيافيولدتحيث،الإيطاليةفلورنسامدينة

أ!داهاواشيهكانالذيأ!شتافىأم082عاممايو

أجلاد.اخارجيعيشادالثريانالبريطانيان

اطا،ئ!ا،ا!قتافيف!ضورياالمل!صةفلورنسرقابلت

كانتالوقتذلكوفىروبا.أرفيبجولاتأيضاوقامت

،الحفلاتمنال!ضيرحضوروترفضخطابهاترفض

وأساليبالصحيةالعلومدراسةفيوقتهامعظملتقضى

التالثةبلوغهاوا!دى.والمعذب!تالفقراءأوضاعتحس!ت

فيللنساءمستشفىمديرةفلورلسأصبحتوالثلاثيت

.لندن

جهةمنوصرنسابريطانياب!تأغرماحربنشبتح!!

البريطانيالحرديةوزيرمنهاطلب.أخرىجهةمنورولمميا

تمريضبعثةرأس!علىهناكإلىالتوجهأم485عام

توأجهاإلىأصساحقانجاحهاأدى.ممرضة38منتتكون

أنهاوالواقع.كافةالقرمفيالعسكريةالمستشفياتمسؤولية

أنهاكما،الحر!فترةطوالالناسمنأعتيراحياةأنقذت

ومهنةالمستشفياتإدارةعلىواسعةإصلاحاتأدخلت

التمريض.

عامعودتهاأصدىحجيرةباحتفال!تإنجلترااستقبلتها

حكوماتورؤساءوزراء،إليهاتوجهكمام6851

.والمشورةأطنصحطلباوممياسيونومصلحون،وموظفون

قدمفالذيصفحة0001ع!يزيدالدي-التقريرأدى

الهيئةتش!جلإلى-البريطانيةالحربيةوزارةإلىنايتنجيل

.أم857عامفيافي!صحةعنالمسؤولةالملكية

الماليةالهدايانايتنجيلا!شخدمتأم086عامفي

معهدلإنشاء،بالجميلإقراراجمهورهامنتلقتهااكتي

توماسسانتمستشفىشيالممرضاتأضدريبنايتنجي!!

الشرفألقا!منأممثيراناتحمحيلتلقتقد.أضدنة
و.

الاستحقاقوسامتنالامرأةأوأ!كانت!صما،أحامةا

لي.انبريصاأ

زعيمةأم(.949-871)9ساروجيدينايذو،

بسببالهندلعندليبعرفت.أ!نديةاالنسويةالحر!!ة

أجلمنالهندنضالفيمهمادوراأدتوخطها.أشعارها

البريطاني.الحكممنالحريةنيل

الهندوسمنوالدهاكانحيدرآباد.فيلايدوولدت

الأردوتت!ظماوهيكبرت.البنغالمنالإصلاحي!ت

لتوحيدحياتهاطوالنايدوعملت.والإنجليزيةأجنغاليةار

فيمختلفةاجتماعيةوطبقات،ولغاتدياناتذيشعب

الهسد.

ثلاثنشرت.الإنجليزيةباللغةالشعرنايدوأنفصت

الذهبيةالعتبة:وهيإنجلترافيلهامهمةمجموعات

المكسورالجناحأم(،)129الزمنعصفورأم(؟)509

حماملوالأساور؟بائعوقصائدهاأحسنتصورأم(.!1)7

الهندية.القرويةالحياةهرمضاأالمحفات

الوطنيالمؤتمررئيسةأصبحتأم29ء!شةوفي

،مراتعدةالسجنفيالبريطانيونبهاألقى.أ!نديا

الزعماءمنالعديدمثلأسحميا!مية،انشاطاتهابسبب

استقلالوبعدأ!ند.ابالمستقلالطالبواأسذيناالآخرين



95ةسور،لنبأا

أترلولايةحاكمةنايدوأصبحتأم479سنةالهند

برادلق.

أستاذ.م(16819391)جيمس،نايسميث

كرةانظر:.أم198عامالسلةكرةلعبةابتدع،كندي

السلة.

وسطفيتمارسأنيمكنلعبةتطويرنايسميثأراد

الأعلىفيخوخسلتيفثبتالشتاء،أشهرأثناءمغلق

عندمااللعبةابتدع.الأولىاللعبةفىالقدمكرةواستعمل

)كليةالدوليةالتدريبمدرسةفيالبدنيةالتربيةأستاذكان

الولاياتماساشوسيتعي!،بسبرنجفيلد،حاليا(سبرنجفيلد

.المتحدة

،مونتريالفىمكجيلجامعةفىنايسميثتخرج

الرجبيلاعبيأكبرمنكان.أم887عامبكندا

التربيةأستاذأصبحلكنهليصئوزيرادرس.واللاكروس

عامكنساسجامعةفيالبدنيةالتربيةمديرثمالبدنية

بكندا.أونتاريو،فيألمونتيفيولد.أم898

الجبهةعامأمين(.أم-)359حواتمةئايص

السلطمدينةفيولد.فلسطينلتحريرالديمقراطية

والعلومالفلسفةفىالليسانصرعلىحصل.بالأردن

حركةإلىأم459عامانضم.بيروتمنالاجتماعية

نشاطهبسبببالإعدامعليهحكم.العربالقوميين

عنهعفواأصدرحسينالملكولكنالأردنفىالسياسى

.أم679يوليوحربعقب

الشعبيةالجبهةقيادةفيحب!جورجمعاشترك

ما969فبرايرفيعنهاانشقولكنهفلسطينلتحرير

فلسطين.لتحريرالديمقراطيةالشعبيةالجبهةليكون

الضفةفيفلسطيندولةبإقامةأم739عامفىطالب

أراضوأيةالقدسمنالغرليوالجزءغزةوقطاعالغربية

لتسويةخطوةالخطوةسياسةعارضتحريرها.يتمأخرى

منالتسعينياتأوائلفي.الإسرائيليالعربيالصراعقضية

التحريرمنظمةمسياسةحواتمهنايفعارض،العشرينالقرن

منإسرائيلمعمفاوضاتهاالمنظمةبدأتأنبعدالفلسطينية

فيوشكلالفلسطينيةللمشكلةحلعنالبحثأجل

المعارضةالفلسطنيةوالمنظماتالحركاتمعتحالفادمشق

.المفاوضاتلتلك

الأحزاب،الفلسطينيةالتحريرمنظمةأيضا:أنظر

حبش.جورج،العربيةالسياسية

اسممايلناينتيصحراءصحراء.،مايلئايلتي

الحجرمنهكتارا050/4نحومساحتهامنطقةعلىأطلق

منوأجزاءأسترالياجنوبيمنالشرقىبالجنوبالجيري

بمعدلتتميزالمنطقةفإناسمها،منالرغموعلىفكتوريا.

المياهبهاوتتوافرملم056و043بينمشويأمطارسقوط

مستوىأنالبحوثأثبتتولقدتنتنارا.منطقةفىالجوفية

وأنه،التربةمعادننقصعنناجللسهلالضعيفالإنتاج

مثلبسيطةعناصربإضافةالتربةخصوبةتحسينيمكن

والسوبرفوسفات.والزنكالنحاس

ال!ستراليةالاستصلا!جمعيةبدأتأم،949عامفى

منطقةعلىمركزة،المنطقةفياستصلاحمشروعالمشتركة

حكومةمنتخميةحيازاتعلىوحصلتداونز.كونالبين

وحداتإلىالمنطقةبتجزئةوقامتأستراليا،جنوبي

الجمعيةوساعدتهكتار.081و04هبينمساحاتها

.الأرضوتحسينالمزارعشراءأجلمنبتمويلهمالمستوطنين

البقر.ولحموالصوفالقيمفهيالرئيسيةالمنتجاتأما

المكية.الكريمالقرآنلممورمنالنبأسورة.!رة،اف

آياتهاعدد.والسبعونالثامنةالشريفالمصحففيترتيبها

وهوالعطمللخبرالنبأتسميتهاوجطءتاية.أربعون

مكة.أهلهموالمتسائلون.البعث

الصيغةبهذهلابتدائهاعمبمسورةوتسمىالنبأ،سورة

والنشور،والبعثالقيامةعنالهامالخبروفيها،الاستفهامية

طالماالتيالبعثعقيدةإثباتحوليدورالسورةومحور

.لمشركونان!صهاأ

القيامة،موضوععنبالإخبارالكريمةالسورةابتدأت

الكثيرينأذهانشغلالذيالموضوعهذاوالجزاء،والبعث

ومكذبمصدقبينمافيهصارواحتىمكة،كفارمن

أقامتثم2.،أالسبأ:!العظيمالنبأعنيرا"يتساءلونعم)

يعجزهلاالذيالعالمينربقدرةعلىوالبراهينالدلائل

":!ماداالأرضنجعلألم)فنائهبعدالإنسانخلقإعادة

سباتا!نومكموجعلنا:"أزواجاوخلقناكميرإ:أوتاداوالجبال

،وميعادهوقتهوحددت،البعثذكرتثم.601النبأ:

الأوليناللهيجمعحيثالعبادبينالفصليوموهو

ينفخيومرز/"ميقاتاكانالفصليومإن)للحسابوالآخرين

السورةتحدثتثم.17،18النمأ:أفواجا!فتأتونالصورفي

المتقين،عنتحدثتثم.للكافريناللهأعدهاالتيجهنمعن

القرآنطريقةعلىالنعيمضروبمنلهمتعالىاللهأعدوما

"!مفازاللمتقينإن)والترغيبالترهيببينالجمعفي

البأ:دهاقا!وكأسارزا:أتراباوكواعب!أ:وأعناباحدائق

هولعنبالحديثالكريمةالسورةوختمت31.34

يحشرفلاترابايكونأنالكافريتمنىحيث،القيامة

.4،البأ:لرابا!كنتليتنيياالكافرويقول)ولايحالمسب

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره



النبات06

فخمةسكويا

الشاميةالذرةمنخصدتحبوب

صخرةفوقنامحزاز

!نأ!خريممو.وسميصةأحداصغيرةوحراريات،ضححةطويلةأشحارلينماتتراوححيث،والشكل،الحجمفيكثيراالنباتاتتتباين

ج!الا،تضعيأنهاكما،الأحرىالما!عةالمشحاتمنا!ديدوا،،لطعاماساساالاتاتدوتروا3،العاأحاءجميعلىاسباتاتامرلوع00035"

اساس.احياةعلىوسرورا

النلات

ونرىتقريبا.أ3العابقاعجميعفيينموا!ات

وأشمجار.وأعشابأزهارصورةفىيومكلغالباالنباتات

،المحيطاتوفى،الجبالقممعلىكذلكالنباتاتوتنمو

القطبية.والمناطق،أصحاريامنالعديدوفي

،النباتاتبدونحياةالأرضفيتوجدأنيمكنلا

فإنهم،الطعامأوالهواءبدونالحياةالناسيستضعالافكما

فالأكسج!!بمالنباتاتبدونكذلكالحياةيستطيعونلا

الذيالطعامعلىونحصل،النباتاتصينتجنتنفسهالذي

بدورهاتتغذىالتيالحيواناتأوالنباتاتمننقتاته

المنتجاتمنالعديدونصنع،المساكنونبمى،بالنباتات

أليافمنملابسناغالبيةوتصنع،الأخشابمن،أضافعةا

.نباتاتأيضاوهى،القطن

،النباتاتمننوع000.035علىيزيدمايوجد

وجهعلىيعرفلاالأمرأنغيرالعلماء،تقديرححسب

جداالصغيرةالنباتاتبعضمشاهدةلصعوبةويمكن.الدقة

شاهقةأخرىنباتاتتعلوبينما،الغابةأرض!ع!تمموالتي

أ

!



16النبات

الألوامختلفةوأرهارالأشجار،منمتنوعةمجموعةبهاتظهصنباتيةحديقة

.إداريلمبنىطبيعيمنظر

فىالعملاقةالسكوياأشجاروتعد.والحيواناتالناسفودتى

الحيةالكائناتأكبرالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

م،88عنبعضهاارتفاعيزيدحيثبمالأرضوجهعلى

الكائناتأقدموالنباتاتأمتارتسعةمنبأكثرقطرهاويقدر

الخاريطذاتالصنوبرأشجارإحدىنموبدأفقدعمرا.الحية

سنة.ه2...إلى4و...منذكاليفورنيافىالهلابية

إلىالحيةالكائناتجميعالعلماءمنالعديديقسم

الممالكوهذه.مممالكتسمىرئيسيةمجموعاتخمس

،3-الفطريات،-الحيوانات2،-النباتاتا:هي

النواة5-بدائيات)الفرطيسيات(،الطلائعيات-4

محددةمملكةفيالحيةالكائناتالعلماءيضم)المونيرا(.

هذهومن،معينةأساسيةخصائصفيتشتركلأنها

علىالحصولووسائل،الطبيعيالتركيبالخصائص

التكاثر.وطرقالغذاء،

القيف.شحرةم!العصارةجمع

عنتميزهاالخصائصمنبمجموعةالنباتاتتتممف

منكل:المثالسبيلفعلى.الأخرىالحيةالكائنات

خلايامنتتركب،معقدةحيةكائناتوالحيوأناتالنباتات

جدرذاتالنباتفخلاياذلكومع.الأنواعمتعددة

تفتقربينماالسليلوز،تسمىمادةمنتتركبسميكة

النباتاتفيالحالهووكما.المادةهذهإلىالحيوانخلايا

علىتحتويالطلائعياتوبعض،النوأةأولياتخلايافإن

والطلائعياتالنواةأولياتكانتوإنسليلوزيةجدر

منأو،واحدةخليةمنتتركب،بسيطةحيةكائنات

والطحالبالبكتيريا،وتعدالخلايا.منأنواعبضعة

تشتملبينما،النواةبدائياتمنالزرقةإلىالمائلةالخضراء

.والأوليات،والدياتومات،الطحالببقيةعلىالطلائعيات

للنباتجداصغيرشكلمنالنباتاتجميعتنمو

والطلائعيات،،النواةأولياتتنمولابينمابالجنينيعرف
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تحصل.الأجنةمنالغرابوعي!شالأعفانمثلوالفطريات

اتيتلكعنلختلفبوقغذائهاعلىالنباتات

جميعوتمكث.الأخرىالحيةالكائناتمعظمتستخدمها

علىوتحصلحياتها،طوالواحدمكانفىتقريباالنباتات

عمليةبوساطةوالماء،الشمسوضوءالهواء،منغذائها

الهالوكمثلالنباتاتوبعضالفوئى.التركيبتسمى

بوساطةغذاءهاتنتجولا،اللونخضراءليمستوالحامول

غذائهاعلىوتحصلمتطفلةتعيشبل،الضوئيالتركيب

نباتمثلالأخرىاالنباتاتوبعضر.أخرىنباتاتمن

وتتغذىرميةالمرجانيالجذرذيوالأركيدالهنديالغليون

إنتاجالفطرياتتستطعولا.حيوانيةمادةأو،ميتبنبات

منغذائيةموادمنتحتاجهماعلىوتحص!!غذائها،

عليها.لعيشالتىالمتحللةوالموادوالنباتات،الحيوانات

تستطيعلكنغذائها،إنتاجالحيواناتتست!!لاكذلك

عنه.بحثاالحركةالحيواناتغالبية

،النباتاتمملكةعنعامةمعلوماتالمقالةهذهتقدم

المجموعاتوتصف،الإنسانالنباتاتأهميةمدىوتوضح

وتتضمن.تعيشوكيفتوجد،وأين،النباتاتمنالرئيسية

ذاتالمقالاتان!:.النباتيةللمملكةتصنيفياجدولا

عنبالمقالاتقائمةتوجدحيثالمقالةهذهنهايةفيالصلة

.النباتاتأنواعمنالعديد

النباتاتأهمية

كما،والمأوىوالكساء،،بالطعامالناسالنباتاتتمد

بالإضافةهذا،أضباتاتامنفائدةالأدويةأكثرتصنيعيتم

وبهجة.جمالمنحياتناعلىالنباتاتتضفيهماإلى

الأوراقتموجومنظرالأزهار،برائحةالناسمعظمويستمتع

الغالة.يكتنفالذيوالهدوء،الحقلفيالخضراء

تنموحيث،للناسفائدةذاتالنباتاتجميعوليعست

فتضروالحدائقالحقولفيكالحشائشالأنواعبعض

لقاححبوبمنجداصغيرةقطعوتسبب.النافعةالنباتات

أغش.اوحمىكالربو،صحيةمشكلاتمعينةنباتات

الآخربعضهاويؤدي،أكلتماإذاسامةالنباتاتوبعض

الجلد.التهابإلىالسامواللبلاب،القراصنباتمثل

أهميةأخذاءامصادركثرأالنباتاتتعدماغالبا.الغذاء

عندماالحالهوكماذاتها،المباتاتنأكلوأحيانا.للإنسان

عندماالحالوكذلك.بطاطسأوبازلاء،أوتفاحا،نأكل

مصدرهطعامانعستخدمفنحنلبنانشربأولحما،نأكل

.بالنباتاتيتغذىحيوان

.النباتاتأنواعمنعديدمنالطعامعلىالناسيحصل

أغفواوالأرز،،الذرة:مثلالنباتاتبعضحبوبوتعتبر

نأكلحيثالعالمبقاعأغلبفيللطعامالرئيسيالمصدر

منتصنعالتيالأخرىالعديدةالمنتجاتمنوغيرهالخبز،

نستخدمهاالتىاللحومغالبيةمصدرأنكما،الحبو!هذه

وأالبنجر،نأكلوعندما.الحبوببهذهتتغذىحيوانات

كما،النباتاتبجذورنتغذىفنحنالحلوةالبطهاطاأوالجزر

والسبانخ،،والخس،ال!صنبنباتاتبأوراقنتغذى

الزهريةوالبراعموال!صفس،،الهليوننباتاتوسسيقان

منالعديدثمارتمدناكما.والقنبيط،ثوشاكبرلنباتات

والبرتقال،والعنبوالموز،،التفاحمتلأحذاء،باأخباتاتا

نأكما.والخضراواتأجندقة(،)االجوزثماربعضكذلك

مننكهتهاتكعسبالخفيفةوالمشروباتوالشايالبن

.النباتات

الخامالموادمنبالعديدالناسالنباتاتتمد.الخاما!لواد

بهانبنيالتيالأخشابالأشحجارلناتوفرحيثبمالمهمة

منونصنع،أخرىومنافع،الأثاثامنهاونصنع،المساكن

ذلكجانبإلى.الورقيةوالمنتجات،أ!رقاالخشبفتات

القيقب،وعصير،الطيعيوالمطاطأغلين،االأشجاراتنتج

مصنوعةملابسالعالمشعوبغالبيةوترتديوانتربنت!ت.

السجاد،كذلكالقطنأليافمنوينمتى.أعطنامن

من)دوبارة(والتواين،الحبالوتصنع.أخرىومنتجات

.والسيزال،والجوتالقنبنباتات

تحرقحيتللوقودبمرئيسيامصدراأيضاالنباتاتتعد

ولطهيمساكنها،لتدفئةالخشبالعالممنعديدةشعوب

الأخرىالمهمةالطاقةمصادرعلىنحصلثماطعامها.

بدأ.الطبيعيوالغاز،والزيتالحجريأغحمكاأضباتاتامن

عندماالسنينملايينمنذالتكوينشيالحجريالفحما

.الأرضمعظمتكسووالمستنقعاتأصثماسعةاالغاباتكانت

،المستنقعاتفيتسقطالغاباتهذهأشجارتموتوعندما

الضغطويساعدالأشمجار.هذهوالرمل،أفيايغطيثم

إلىالميتةالنباتاتتحولعلىالرادمنالكشلةلهذهالمتزايد

البحارفيالطبيعيوالغاز،النفطت!صنولقد.حجريفحم

الكتلعلىأيضاوالماء،والرمل،الطينضغ!انتيجةالقديمة

.والحيواناتللنباتاتالمتحللة

العقاقيرمنللعديدمصعدراالنباتاتتعتبر.الأدوية

فعلى.السنينلمئاتالطبفيبعضهااستخدمالتى،النافعة

بعضامشخدمت،سنة4..منأكثرومنذ،المثاللممبيل

الكيناأشجارقلفالجنوبيةأمريكافيالهنديةالقبائل

صناعةفىيستخدمالقلفرالوما.الحمىلتخفيف

وأمراضالملارياعلاجفييستخدمعقاروهو،الكينين

علاجفييستخدمالقمعيةيسمىاخرعقاروثمة.أحرى

قفازلنباتالمجففةالأوراقمنيستخرجالقلبأمراض

المكسيكياليامنباتجذوروتستخدم.البنفسجيالثعلب
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التهابعلاجفييفيدعقاروهوالكورتيزو!إنتاجفي

.الأخرىالأمراضمنوعددالمفاصل

الحيةالكائناتجميعترتبط.الطبيعةودورةالنباتات

،والطلائعيات،والفطريات،ناتوالحيوا،النباتات-

العمليةهذهوتوفر.الطبيعةبدورة-النباتوبدائيات

يقتاتونه،الذيوالطعام،يتنفسونهالذيالأكسجين،للناس

هذهتحركالتيالطاقةالشمسوتهيئ.تدفئهمالتيوالحرارة

.الدورة

منالأخرىالكائناتوبين،النباتاتبينوالعلاقة

للغاية،معقدةعمليةالطيعيةالدورةفي،وحيوانإنسان

غذائها،لإنتاجالشمسضوءالنباتاتتستخدمحيث

منكلويتغذى.العمليةهذهخلالالأكسجينوينطلق

منهماكلويتنفس،بالنباتاتوالحيوانات،الناس

النباتاتوتعمل.الكربونأكسيدثانيويطرد،الأكسجين

ضوءمنوالطاقة،الكربونأكسيدثانيجيمعلى

المزيدلإنتاجالتربةمنالمعدنيةوالأملاحوالماء،،الشمس

تحللها،يبدأ،والحيوانات،النباتاتموتوبعدالغذاء.من

حيثالتربةإلىالمعدنيةالأملاحالتعفنعمليةوتعيد

.أخرىمرةاستخدامهاالنباتاتتستطع

الطبيعةدورةفيمهمادوراالباتاتتؤدي.الطبيعةودورةالناتات

منالكربودأكسيدوثانى،الشمسيةالطماقةبا!متحدامتنموفهي

ال!باتاتتمدناالدورةوخلال.الترلةمنالمعدنيةوالأملاحوالماءالهواء،

نتنفسه.الذيالأكسجينوتطقلالطعام

علىالمحافظةفىمهمادوراكذلكالنباتاتتؤدي

الفوية،والحياةوالماء،،التربةوحمايةالطيعيةالموارد

الحفاظفيالنباتاتوتعساعد.الأخرىالطبيعيةوالمصادر

كما.المياهتحرفهاأو،الرياحتذروهالاحتىالتربةعلى

و!سيقانها،جذورها،فىبتخزينهالماءتدفقمنتقلل

بهتتغذىالذيالطعامالنباتاتتوفركماوأوراقها.

منولمزيد.فيهتعيشالذيالمأمونوالمكانالحيوانات

مقالاتانظر:.الطبيعةفيالنباتاتأهميةعنالمعرفة

بمالطبيعيةالمواردصيانة،الطبيعةتوازن:عنالموسوعة

علم.،البيئة

النباتاتأنواع

عنعددهايزيدالتيالنباتاتمننوعأييختلف

بطريقةالأخرىالأنواعمننوعكلعننوعء3.و...

صفاتفيبينهافيماالنباتاتتشتركومدلكأكثر.أو

تصنيفمنالعلماءتمكنالتشابههذاعلىوبناء.عامة

النباتاتدراسةوتسمى.متميزةمجموعاتإلىالنباتات

،النباتاتيدرسونالذينالعلماءويعرفالنباتعلم

.النباتبعلماء

التيالنباتاتمنالرئيسيةالأنواعالجزءهذايصف

مجموعاتخمسإلىتنقسموهى،النباتيةالمملكةتكون

نباتات3-،السراخس2-،البذريةالنباتات-أ:رئيسية

الحزازيات.5-،الحصانياتذيل-4الذئبرجل

تفصيليانظاماالمقالةنهايةفيالمذكورويو!إلجدول

انو.النباتعلماءمنالعديديستخدمه،النباتلتصنيف

العلمى.التعنيفأيضا:

متنوعةكبيرةمجموعةعلىتشتمل.البذريةالنباتات

علماءأغلبيقسمللتكاثر.بذوراتحملالتيالنباتاتمن

منرئيسيتينمجموعتينإلىالبذريةالنباتاتالنبات

البذور.وعارياتالبذوركاسيات:النباتات

أكثروتكون،الزهريةالنباتاتهيالبذور.كاسيات

وتنتجنوع(،00.035)0كلهاالنباتأنوأعنصفمن

التيالنباتاتجميعوتعديحميها.غلافيضمهابذورا

علىتشتملوهيبذور.كاسياتوثمارا،أزهارا،تنتج

ذاتالحدائقنباتاتذلكمثاللنا،المألوفةالنباتاتمعظم

الزهريةالنباتاتمنالعديدةوالأنواع،الزاهيةالألوان

كما.والأعشاب،والشجيراتالأشمجار،ومعظم،البرية

،والحبوبالثمار،تنتجالتيالنباتاتأغلبأن

البذور.كاسياتمنالناسيأكلهاالتىوالخضراوات

البذور.كاسياتانظر:

طوليبلغحيثكثيراالبذوركالممياتحجميختلف

ملمنصفنحوالزهريةالنباتاتأصغروهوالماءعدس
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أشجارتنموبيمما،اكبركسطحعلىويطفوفقط،

لارتفاعالبذور،كالممياتنباتاتأضخم،الأوكالبتوس

مترا.09عنيزيد

إلىأسذوراكاسياتأضباتاعلماءدعضآ

وتنموالواحدةالفلقةذواتتسمىمجموعة،مجموعتين

انو:.فلقةتسمىبذريةورقةعلىتحتويبذورمن

وتحتوي،الفلقتينذواتتسمىأخرىومجموعة،الفلقة

فلقبن.علىبذورها

منالتنوعكثيرةمجموعةتض!االبذور.عاريات

غيرأو،عاريةبذوراتنتجالتيوالشجيراتالأشجار،

داخ!!بذورهاأجدوراعارياتغالبيةتحمل.مغطاة

هذهوتشتم!أزهارا،البذورلاتنئكاريات.مخاريط

،والعسي!صاسياتالخروطيات:مث!نباتاتعلىالمجموعة

البذور.عارياتانظر:،والنيتيات،والجنكات

،شهرةالبذورعارياتنباتاتأكثرالخروطياتوتعد

والسرو،الأرز،أشجارمثلأشعجارعلىوتشتمل

تينجية.والراالأحمر،اوالشجروالصنوبر،،والتنوب

كاسيااصاتاتام!وتماراأرهارايتجلباتأييعتبرالبذوركاسيات

المجموعة.هده

شبهأو،إبريةشبهبأنهاالخروطياتغالبيةأوراقوتتميز

للحراشيفالعلويالسطحعلىبذورهاوتنمو.حرشفية

النباتاتبعضمخاريطوتماثل.الخاريطممهاتتكونالتي

)اللبية(.العنبيةالثمارالعرعر،نباتاتمثل،الخروطية

المسنةالأوراقأنأي-الخضرةدائمةالخروطياتوغالبية

تظلوبالتالىبا!ستمرار،حديثةأوراقوتنمو،تتساقط

خشباستخداموينتشر.العامطوالخضراءالنباتات

توفركما،الورقوصناعةالبناء،فىبكثرةالخروطيات

الصنوبرانظر:.للحيواناتوالمأوىالغذاء،الخروطيات

انحروطى.

منذالأرضيةالكرةعلىوالجنكاتأصسي!ظسياتاتعيش

تنموالنباتاتهذهمنكبيرةأعداد!طنتو.السإتملايهب

أغلبوتأخذ.الأرضمنشاسعةمساحاتفوثمايوما

.كبيرةبدرجةالنخيلأشسجارمظهرالسيكاسيات

لكنها،طويلةأوراققممهاوتتوج،التفرععديمةفجذوعها

مخاريطفيبذورهاتحملحيثالنخيلعنتختلف

فقط،واحدنوعسوىالجنكاتمنحاليايبقولم.كبيرة

إلىالباتاتمنالعديدةالألواعكافةلصىم!ضأويمتمياصدور.ات

الكرزشجرة

ولوز،رزهاوأ،عمبرا-قطن

الجبلىالشقار

صغيرةوثمار،رزهاأ-طمطما

النجيليات

فوكىتينصبار
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مروحية،منبسطةأوراقذات،للزينةشجرةفييتمثل

انظر:،الأفرعنهاياتعندالبذورتحمل،الشكل

شجر.،الجنكةبمالسيكاسية

عارياتمنعاديةغيرمجموعةفهيالنيتياتأما

التيتلكتماثلالتيالصفاتمنالعديدلهاالبذور،

عريضة،أوراقه،المثالسبيلعلىفالنيتم،الزهريةللنباتات

تماثلالماءلنقلخاصةأنابيببهأنكما،الشكلبيضية

وتشبه.الزهريةأضباتاتافيالتيتلككبيرةبدرجة

منكثيرفىالأزهارالنيتياتنباتاتجميعمخاريط

التفاصيل.

الكثيفةالرطبةالمناطقفيأساساتنمو.السراخس

فبعض.والشكل،الحجمفيكثيراوتتباينالأشجار،

سم5.2نحوطولهالايتعدىأوراقذاتالمائيةالسراخس

المناطقفيالشجريةالسراخحه!ارتفاعسعدىبينمافقط،

.م02لاستوائيةا

السعفاتاسمالسراخ!أوراقعلىويطلق

الصغيرةالوريقاتمنالعديدمنوتتكون.السرحسية

السرخعسيةالأورأقتعد.بوضوحكبيرةتكونوقدجدا،

فوقتنموالتىالوحيدةالأجزاءالسرأخسأنواعمعظمفي

سطحتحتأفقياتمتدسيقانمنوتنمو،الأرضسطح

ملتفةتكونالسرخسيةالأوراقظهوربدءوعند.الأرض

نموها.أثناءتنبسطثم،بإحكام

عمرتالتيالنباتيةالأنوأعأقدمضمنالسراخستعد

السراخسمنهائلةأعدادكعستفقد.الأرضعلى

هذهوتكون.التاريخقبلماعصورخلالالأرضالكبيرة

الحزازياتمنالضخمةالنباتاتإلىبالإضافةاسراخس

التيالنباتيةالحياةمعظم،الحصانذيلونباتات،الصولجانية

السرخس.انظر:بعد.فيماالفحمكونت

رجلعلىتشتمل.الذئبرجلنباتاتمجموعة

وهذه.الرصنونباتات،الريشيةوالحزازياتالذئب

ضمنوتعدوحيد،وسطيعرقبهاأوراقذاتالنباتات

.ال!رضعلىنمتالتيالأولىالنباتات

وشسبهجدا،صغيرةفهيالذئبرجلنباتاتأوراقأما

وهي.حلزونينظامفيعادةتنمو،حرشفيةشبهأو،إبرية

وبعضها،حرشفيةشبهأو،إبريةشبهوأوراقها،مخاريط!يبذورهاتحملالمجموعةهدهتكودالتيوالشحيراتالأشحارعالبيةالبذورعاريات

العسبية.الثمارتشمبههمخاريطله

دوجلالرتنوب

المظلىالصنوبر

أنجلمانراتجية

اليابانىالطقسوس

السيكاسية
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من-المروسداتوتسمىالسراحص-أوراتوتترك!الأشحار،اكتيفة،اشطمةالمساحاتكأأساساالباتاتهدهتسموخسلسراا

.!صيرةت!صدوقد،الصعيرةالوريقاتسالعديد

لثجريةسراخسخسسرا

وأ،إبريةشبهأوراقذاتالدئبرج!ولباتات.الرصنوساتات،اشيتيةوالحراريات،الذئبرحلالمجموعةهدهتضمالذئبرجلنباتات

صعيرة،أوراقهاالرصنولباتاتئر.ال!اأريشةقته،فصويلةالريتيةالحرارياتأوراقأماحدا.صغيرةر،حرشفيةشمه

ورشيعة.

لرصناريشيزحزاالصنوبرأرضيةفىالذئبرجل

الصغيرةالنباتاتهذهتنموالقرلاء.والحزاريات،القائمةوالحرازياتالكمدية،الحرارياتالباتاتسالمجحوعةهدهتصمازياتالحزا

الوديالى.ليكماوالظليلة،،الرطبةالحاطقفىوتردهر،العالمأسحاءمعصمأفي

القرنحشيشةقائمسفاجنمحزازالكبدحشيشة
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وحتىالاستوائيةبالمناطقوتوجد،حقيقيةحزازياتليعست

أرضيفترشبساطاتكونماوغالبا،المعتدلةالمناطق

الذئب.رجلانظر:.الغابات

الرطبةبالأراضيألمماساالريشيةالحزازياتتوجد

سيقانذاتوهي.المائيةوالمجاري،بالبحيراتالمحيطة

الطولفيتنموالطائر،ريشةتشبهطويلةوأوراق،قصيرة

النباتاتكانتولقد.سم35منيقربماإلىعادة

،كبيرةأشجاراالريشيةبالحزازياتالصلةذاتالحفرية

هذهأنالعلماءويعتقد.م04نحوإلىارتفاعهايصل

سنة.مليون092نحومنذتعيشكانتالنباتات

هذهوتوجدالرصن،مننوع007نحويوجد

ماوغالبا،المداريةوشبهالمداريةالمناطقفيعادةالنباتات

الرصنونباتات.الغاباتأرضمنالرطبةالمناطقفيتنمو

وأرأسئا،السيقانتنمووقد،ورفيعة،صغيرةأوراقذات

مرةلأولالنباتاتهذهظهرتوقد.التربةسطحعلىأفقيا

سنة.مليون003منأكثرمنذالأرضعلى

نباتاتمنعاديةغيرمجموعة.الحصانذنب

بطولوتنمو،واضحةعقدها،مجوفةلمميقانذاتصغيرة

لمميقانذاتالنباتاتوهذه.سم09و06بنيتراوح

السيقانوتستقبلجدا.صغيرةسوداءوأوراقخضراء

غذائهاإنتاجفىالنباتاتتستخدمهالذيالشمسضوء

نباتاتبعضفيالأفرعوتنمو،الضوئيالتركيببوسماطة

،للنباتالرئيسيةبالساقتحيطحلقاتفي،الحصانذنب

جذاضئيلةكمياتوتتركز.الحصانذنبالنباتويشبه

وتشتملالحصانذن!سيقانفيالمعدنيةالأملاحمن

خشنةالسيقانالسليكاوتجعلوالسليكا.،الذهبعلى

أنواعبعضوتسمى)اسشفرة(،الرملورقمثلجدا،

الناسك!نحيثالسريعالمنظفالحصانذنب

والمقاليالقدورتنطففيالنباتاتهذهيستخدمون

المعدنية.

حشيشةتضمالنباتاتمنمجموعة.الحزازيات

هذهوتعيش.القرنوحشيشة،القائمةوالحزازياتالكبد،

الشمالىالقطبمنتقريبا،العالمأنحاءجميعفيالنباتات

الظليلةالرطبةالأماكنفىوتنمو،الاستوائيةالغاباتحتى

بينالحزازياتوتنفرد.الصغيرةوالوديان،الغاباتفي

الماءيحملالذيالوعائيالنسيجإلىبافتقارهاالنباتات

.النباتأجزاءكلإلىوالغذاء

القائمةوالحزازياتالكبد،حشيشةغالبيةطوليبلغ

هذهمنلأيوليس.سم02حوالي،القرنوحشيشة

تشبهشسعريةنمواتمحلهاويحل،حقيقيةجذورالنباتات

بالتربة،النباتاتبتثبيتتقومجذور،أشباهتسمىالجذور

المعدنية.والأملاحالماء،تمتصكما

من(متفحمةنباتات)مادةالخثعلىالحصولويمكن

الحزازياتوبعضالأسفغنوملنباتالسميكةالنموات

البستانيونويخلط.الحدائقفيعادةويستعمل،اللأخرى

مفككةالتربةعلىللحفاظالتربةمعالدباليةالمادةهذه

حشيشةانظر:.بالرطوبةالاحتفاظفىكفاءتهاوزيادة

الحزاز.الكبد؟حشيشةبمالقرن

النباتاتوجودمناطق

جزءاولوالدافئةالأماكنفيالنباتأنواعمعظمتعيش

ومع.خصبةوالتربة،وفيرةالأمطارتكونوحيثالسنةمن

حيث،قاسيةظروفتحتتعيم!أنالنباتاتتستطعذلك

نادراالتي،القطيةالمناطقفيالحزازياتعلىالعثورأمكن

العديدوينمو.المئويالصفرعنفيهاالحرارةدرجةترتفعما

حرارتهادرجةترتفعقدمناطقفيالصحراويةالنباتاتمن

م.054عن

أنحاءمنمنطقةأيفيتنموالنباتاتكلليمست

جويةوظروفمعينةبيئةنباتلكلتوجدبل،العالم

الرطبةالأماكنفيينموالذيمثلاالتيفانباتمتلخاصة

العكسوعلى.السبخةوالأراضي،المستنقعاتمثلفقط

وعبر.الصحاريفىأساساالصبارنباتاتتوجدذلكمن

منلأنواعطفيفةتغيراتحدثتالزمنمنطويلةفترات

فىالنباتاتبقاءاستمرارعلىولمماعدتالختلفة،النباتات

تتغيركيففقرةانظر:التفاصيلمنلمزيد.معينةبيئات

المقالة.هذهفيالنباتات

منلعلالعناصر،منالعديدمنالنباتبيئةتتكون

والتساقطالحرارةودرجةالشمسوضوءالجوحالةأهمها

كما(.الرطوبةأنواعمنوغيرهامنصهر،وجليد)مطر،

،الأخرىوالنباتات،التربةأيضاالنباتبيئةتشمل

هذهكلتكوننفسها،المنطقةفيتعيشالتيوالحيوانات

الطبيعي.المجتمعالعلماءعليهيطلقماالعناصر

تشابهذلكومعتماما،طبيعيانمجتمعانشماثللا

مماأكثربعضهاالطبيعيةالبيئيةالمجتمعاتمنالعديد

البايوماتإلىالعالمالنباتعلماءويقسم.تختلف

للنباتاتالطيعيةالمجتمعاتأي(،الإحيائية)المناطق

المناطقوتشتمل.الأخرىالحيةوالكائناتوالحيوانات

،2-الغابات-التندرا،أعلىالأرضفيالمهمةالأحيائية

الأشجار-غابات4،الطبيعيةالحشاش3-أراضي

عادةالغاباتتقسم6-الصحاري.السافانا،5،الخفيضة

النفضية،المعتدلةالغاباتمثلأصغر،أحيائيةمناطقإلى

العديدتعيشذلكإلىبالإضافة.المطيرةالمداريةوالغابات

أحدتحتتندرجلاالتيالمائيةالمناطقفيالنباتاتمن

.البايومانظر:.الأحيائيةالمناطقأنواع
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العالمفىللنباتاتالرئيسيةالمناطق

تعموا،احشالدازر،الحليدداتالاطقعدامحالىكلفيالساتاتتعيمق

الحمسالماطقالحريطهههدهتوضحو-العاضأنحاءكلفيالاتاتكل

سميلعلى.أ!ضلبصورةالنماتاتم!معيمةأ!اع!يهاتمموالتياشئيسية

الماطقلىالتيعةلماتاتو،الصحاريكأأساساالصحاراتتمموالمتال

المائية.

اءصحر

المائدةالنباتاتمناطق!

دائمةتلوجى

العاليةوالجبالالتندرا

غابات+

الطبيعيةالحشائشأراضي

على.الطبيعيةالمجتمعاتعلىبشدةالإنسانيؤثر

الشماليةأمريكافيالهائلةالغاباتكانت،المثالسبيل

المسيسيبي،نهرإلىالأطلسيالمحيطمنتمتدمضىفيما

وحلت،المستوطنينبقدومالأشجارأكثرأزيلتثم

حوضأراضيكانتكما.الغاباتمكانوالمزارع،المدن

دائمةالبلوطبغالاتمكسوةمضىفيماالمتوسطالبحر

قطع!فقدبعيد.أمدمنذاختفىقدأغلبهالكن،الخضرة

علىقادرةالغاباتتعدولمأخشابها،امشخدامأجلمن

الأغنامقبلمنالجائرللرعينتيجةجديدمنالنمو

مناطقفيالأسمدةوإضاهكةالريلحماعدولقدوالماعز.

كانتبأرضجديدمنالنباتاتنموع!العالممنأخرى

قاحلة.مايوما

فيللنباتاتالطبيعيةالحياةوصمفالجزءهذايتناول

المناطقفيوكذلك،الأرضعلىالمهمةالأحيائيةالمناطق

انظر:،الحيواناتبيئاتعنالمعلوماتمنولمزيد،المائية

وبيئاتها.الحيةالكائناتبينالعلاقةوعن.الحيوان

علم.،البيئةانو:

تحيطالأشجار،امنخالية،باردةمنطقةالتندرا.

وتمتد،الشماليالقطبمنقريبا،الشماليالقطبيبالمحيط

وآ!ميا.وأوروبا،،الشماليةأمريكامنالعلياالمناطقعبر

ولا،العاممعظممتجمدةالمناطقةهذهفيوالأرض

سم.25إلى15بهاأ!سنوياالأمطار!عقوطيتعدى

العالمجباللأعلىالعلياالمنحدراتظروفوتماثل

فيالتيتلكوالروكي(والهملايا،والأنديز،،)الألب

.التندرا

فقط،يوفا06نحوالتندرافيالصيفيستمر

درجاتممبعنحوالصيففىالحرارةدرجاتومتوسط

خلالالتربةسطحمنسم03حواليويدو!.فقطمئوية

المستنقعاتمنالعديدذلكعنوينشأالصيففصل

الحزازيات،التندرافىوتنمو.السبخةوالأراضي،والبرك

صغيرةمجموعاتفي،بريةزهريةونباتات،والشجيرات

الأرضمعظمويكسو.والبرودة،الرياحمننفسهالتحمي

الطحالبمنمكونةحية)كائناتالأشنةمنكثيفكطاء

التندرا.انظر:(.والفطريات

الكرةفىاليابسةمساحةثلثنحوتكسو.الغابات

الغاباتفيينموولكنأشجارمنأساساوتتكون،الأرضية

بعضيقسم.كذلكالأخرىالنباتيةالأنواعمنالعديد

:مجموعاتثلاثإلىالعديدةالغاباتأنواعالنباتعلماء

3-غابات،نفضيةمعتدأسة2-غابات،مخروطية-غاباتأ

.مطيرةمدأرية

الحاملةالأشجارأساساتضم.المخروطيةالخابات

البيئةعلماءمعظمويفرق.الخضرةوالمستديمةللمخاريط

والغاباتالتيغة،عليهايطلقالتيالشماليةالغاباتبين

انحروطية.المعتدلة
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!!

مصرحمير!ءير

ورديةتكونأوالوسادةشكلوتأخدحفيضة،السباتاتهذهوغالبية.الشماليةالتندرانباتاتالمرتفعةالجبالنباتاتتماتل.المرتفعةالجبالنباتات

كماالماء.ولتخزين،بالتربةالنماتلتثبيتواضحبعتمكلطويلاعادةيكونالنباتاتمنالنوعهداوحدر.والرياح،البرودةسللحمايةا!سكل

بالمناطقللمموالمهيئةالخروطياتوتضم.الليلأثحاءبهاويحتفظالنهار،خلالالنباتيمتصهاالتىالحرارةالمتزاحمالمنبسطالحضر!بالمجموعيحتزن

الهملايا.منالمرتفعةالمخاطقلتمجيراتالأراليةنباتاتوتمتلوالعرعر.والصنوبرالأل!ىالتموب،المرتفعة

المناطقطولوعلى،الأرضيةللكرةالشماليالمصصعبرعريضحزامهيئةعلى(الأوراق)إبريةالمحروطيةالعاباتتمتد.انحروطيةالغاباتنباتات

مثل،الخروطيةالأشحارم!نسبياقليلةأنواععلىالخروطيةالعاباتوتشتمل.الجبالجوان!علىوتوحد،الهادئللمحيطالشماليةالساحلية

بالتربة،المتجمدوالماء،الشديدةالبرودةتتحمل،صلبةنباتاتوالخروطات.العامطوالبأوراقهاوتحتفظ،والراتينحوالصنوبر،،والشوكران،التنوب

متلوشجيرات،والحزازيات،والأشنة،الحصانوذيلالسراحسعلىالخروطيةبالغاباتالأرضيةالباتاتوتشتم!ىالحليد،م!السميكوالغطاء

.البريوالتوتالأحراخعب
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أ!صحير،االصيفذاتبالمناطقالشماليةالغاباتتنمو

هذهفيالنموموسميستمروقدأجارد.ا،الطويلوالشتاء

الشماليةالغاباتوتوجدشهور.ثلاثةمنلأقلالمناطق

وأوروبا،،الشماليةأمريكاشيالقصوىالشماليةبالمناطق

أغارات.الهذهالمرتفعةالجبالعلىكذلكتنموكماواسيا،

علىالشماليةبالغاباتالموجودةالأشجاروتشتمل

أسلاركس،وا،أخموبامث!!الخضرةالدائمةالخروطيات

أ!ذهالمستدقالمثلثأسش!صلاأماوالصنوبر.،والراتينج

جانبا.أضقيلاالجليدطرحعلىفيساعدهاالأشجار

،الحزارياتمثل،أضباتاتامنفقطأنواعبضعةوتنمو

تت!صن.أصشماليةاأخاباتاأرضيةعلىالشجيراتوبعض

الأشجار،تحتالقديمةالإلريةالأوراقمنسميكةطبقات

عندببطءأتنصلقحموضعلىالأوراقهذهوتحتوي

الترلة.داخلإلىالحموضهذهالماءويحملتحللها.

وتنقلها،المعدنيةالأملاحمنالعديدالحمضيةالمياهوتذيب

ا!بقات11فإدأسذأصكونتيجةمنها.العميقةالطبقاتإلى

ولا،رمليةأجاغات!صنا!يةا!شمااالعاباتفيالتربةمنالعليا

.الصغيرةالنباتاتمنعديدةأنواعدعمامنتتمكن

أخربىاأ!بالشماتنموالخروطيةالمعتدلةوالغابات

وصيف،رطب،معتدلشتاءذاتمناطقفيلأمريكا،

عاباتمنكلالخروطيةالمعتدلةالغاباتومثال.جاف

وكذلككاليفورنيا،شمالفيالأحمرالخشبأشجار

ولايةفيأوليمبياجزيرةبشبهألمطيرةاالمعتدلةالغالات

المعتدلةبالغاباتاضئيسيةالأشجاروتضم.واشنطن

فيالعملاقةوالس!ضياالأحمر،الخشبأشحارالخروطية

والصنوبروالأرز،والشوكران،دوجلاسوتنوب،الجنوب

أجة.أصشمااالمناطقمعظمفي

كبيرةمساحاتتغ!ي.النفضيةالمعتدلةالمناطقغابات

وأ!متراليا.اسيا،وشرقأوروبا،ووسصأأمري!!ا،شمالمن

المعتدلةالغاباتتنموالأمري!جةاأطتحدةاالولاياتوشي

حتىالشمالجهةوتمتدالمسيسيبى،نهرشرثأخفضيةا

وتمتاز.الخروطيةالغاباتمعتختلطحيثكندا،جنوب

ورطب.،دافئوصيفبارد،بشتاءالمساحاتهذهأعلب

النفضيةالمعتدلةلالغاباتالأشجارأكثرتسمى

عريضة،أوراقهاإنحيث،الأوراقعريفةبالأشجار

(الأوراق)متساقطةنفضيةأشجارأيضاوهي.ومنبسطة

أخرىأوراقاوتكون،خريفك!!راقهاأرتفقدأنهاأي

الغاباتفيتنموالتيالأشجارتشتمل.اشبيعفىحديدة

والبتولاواشانالدردارأشجارعلىالنفضيةأطعتدأسةا

والحوروالبلوطوالقيقبوالجوزيةوالبندقأ!صستناءوا

الكثيفبالنموالغاباتهذهأغلبأرضيةوتمتلئوالجوز.

.والشجيرات،والبادرات،انبريةالأزهارأضباتات

الجوذاتالمناطقفيتنمو.المطيرةالمداريةالغابات

أمريكاالمناطقهذهوتشمل.العامطوالاشطب،الدافئ

ارصةالتمالىلالمص!المفضيةالعاساتمساحاتأكبروتقع.الأوراقعريصةألتسحاراسثصيةابالعاساتالرئيسيةالساتات.النففيةالغاباتنباتات

شحيراتطبقةأماالزاد.هيالأر!كميةاطكرةالحوليبالمص!النعصيةساتللطالرئيسيةالأشحاروا.عادةالسائدالوهيالبلوطوأشجار،الأرضية

الربيعوفى.الحديصربمةمتلمتسلقةونماتات،البدثرالقراسا،متلىصسيرةوشحيراتألتمحارصورةفيتوحد!اا!ا!عااحثمماليةااح!صيةاالغالات

الر!شورهرةالحبلىالشقارمما!،اضيةالزهريةالباتاتمرنجالعديدالعابةأرضيةتعطى،ال!ضيمةطلاا!اوتششر،مورقةالأشحارقصيرألىوقبيل
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نحوالنموالتامةالمداريةالغاباتتغص.ا!لطيرة"

يزيدمالينمن.00155،سحوعلىوتشتمل،

وأوراقفروعتمتظم.المعروفةالمماتاتمن

الأشجارأطول؟بلغوقد،طبماتعدةدى.ارية

ولمعض،!ستقيمجذعالألتسجارمنوللعديد

الأرضفوقالحذعمنتنموالركائز،تشبهصية

دائمةالمداريةالعاباتأشحاروغالبية.هتسحرة

الخشبيهالمتسلقاتفيهاوتششر،جلدية،مميكة

كدلكالمداريةالغالاتخصائ!ك!ومن.لأخرى

.!النماتام!عيردماعلى!.التىالناتات
!.سمو-.،

ووسط،الجنوبيةأمريكامنالشماليةوالأجزاء،الوسعطى

وجزر،الجديدةوغينياآسيا،شرقىوجنوبإفريقيا،وغربي

أمشراليا.منالأقصىوالشمال،الهادئالمحيط

أشجارالمطرةالمداريةالغاباتفيالأشجاروأغلب

أوراقهاالإطلاقعلىتفقدلاوهي.الأوراقعريضة

وقتكلفىوتفقدالمطر،الدافئللجونتيجةبالكامل

الأشجارأنواعمنالعديدوينمو.أوراقبضمعالعامخلال

الماهوجني،أشجاروتضم،المطيرةالمداريةالغاباتفي

ضوءمنيصمللابحيث،بكثافةالأشجاروتنمو.والتيك

النمويستطجعلالذلك،القليلإلاالأرضإلىالشمس

تنموالتىوالكروموالاركيداتوالأشناتالسراخسسوى

القليلتتطلبالتيالأخرىوالنباتاتايلأشمجارفوقعاليا

.الغاباتأرضيةعلىالشمسضوءمن

المداريةالغاباتعلىتسقطالتىالغزيرةالأمطارتذيب

التربة،عنبعيدأالعضويةوالمواد،المغذيةالموادمعظمالمطرة

المداريةبالغاباتالموجودةالأراضيفإنلذلكونتيجة

والموادالمغذيةالموأدمناليسيرالنزرعلىتحتويالمطيرة

النموأسبابتوفيرمنالتربةتتمكن،ذلكومع.العضوية

تحللمنالمغذيةالموادلتوفروذلكالغاباتهذهفيالموجودة

باستمرارمغذيةموادمنبهاماوتسربالمتساقطةالأوراق

التربة.إلى

عريضة،مساحاتوهي.الطبيعيةالحشائشأراف!ى

هذهتمثلكما.حشائشنباتاتهامنالعظمىالغالبيةتمثل

بالكرةالطبيعيةالنباتيةالحياةمن%25منأكثرالمساحات

وكندا،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتستعمل.الأرضية

ويزرع.المحاصيللزراعةالطيعيةالحشائشأراضىمعظم

الشعير،مثلالحبوبهناكالماشيةومربوالفلاحون

الركيب،حشائشكانتوالقفحيث،والشوفان

الأراضىهذهتغطيالجرامةوعشب،الجاموسوعشب

مضى.فيما

السهبإلىالحشائشأراضىالنباتعلماءيقسم

وتضمفقط،قصيرةحشائشتنموالسهبوفي.والبراري

الولاياتفيالعظمىالسهولالجافةالمساحاتهذه

إفريقيا،جنوبفيوالفلدوكندا،،الأمريكيةالمتحدة

ارتفاعاأكثرحشائشبهافتنموالبراريأما.روسياوسهب

منومناطقالأرجنتينوشرقىأمريكا،غربيوسطفيكما

متموجة،سهولالمناطقهذهويتخللوآمميا.أوروبا،

وغالبية.والجداولوالأنهار،الأشسجار،منومجموعات

عليها.غزيرةبكمياتالأمطاروتنهمر،خصبةالأراضي

أراضيمنبالكاملالنوعهذايستخدملذلكوتبعا

الحيوانى.والإنتاج،الغذائيةالمحاصيلزراعةفىالحشائ!ش

الشجر.منالخالىالسهلبمالطبيعيةالحشائ!شانظر:
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لهذهالأساسيةوالألواع.الأرصاعلىاصيعية11الاتيةالحياةمر5/2الحشائشتعصيهاااقىاصسهولاتتحاور.الطبيعيةالحشائشأراضينباتات

طبقةتعص،المتالسي!!على.اشياحوقوةالحفا!طرودلمجالهةمتعددةلصورالتحيروعلىقدرةداتوهي،والسغدياتالححتمائمقهيتظافي

ويعطيالماء.فقدمنتمعوبالتالى،اصباتامنتريسالالرطولةمحملةهواءلطقةاحشيراتاوتحتمط.الاتاتمنالعديدأوراقالحتمعيراتم!ملساء

الجوفي.ألماءامناتونإلىاضص!!متعمقةأيضاالجدورت!صركما،احسطحىاالماءعلىاطحصوا!كبيرة!ساحةللحمتسائعقالحذريالمجموخ

الزراعيةالأراضىحلتولقد.الححتمائحقأراضىمنشا!معةمساحاتالمت!صرادهـقيحرق.العاتيةاطعواصالمحمت!وشةالحشائعته!سباتاتوتتعرض

اسقف.واالشو!اد،مما!اخلاأ!الزراعةا!المساالحشائشأراصىعالبيةمط!

متفرقة.أشجاربهاتنموعشبيةأراضوهيالساظنا.

ويوجدالأمطار،قليلةمناطقفيأسسافاناابعضوتنمو

شنزويلا،فياللاموسمثلاستوائيةمناطقفيبعضها

إشريقيا.شيأصسودانوا،البرازيلجنوبيفيوالكامبوس

رطب.وصيف،جافشتاءذاتالمناطقهذهومعظم

وصلبة،طوللة،الظروفهدهمثلفيالحشائشوتكون

فيوالنخي!!)تبلدي(والباوبابالسنطأشجاروتنمو

فيالحيواناتمنعديدةأنواعوتتجولأصسافانا.امنالعديد

والحماروالأممد،،والزرافة،الظبى:مثلإفريقيالمسافانا

نا.السافا:نظرا.الوحشي

علىأساساوتشتمل.الخفيضةالأشجارغابات

وغالبا،جلديةأوراتذات،الخضرةدائمة،صغيرةشجيرات

منالنوعهذاويوحد(.طيبةرائحة)ذاتعطريةتكونما

الجا!،الحار،الصيفذاتالساحليةالمناطقفىالنبات

الأبيضالبحرمنطقةحولوتنتشرالرطب،المعتدلوالشتاء

المتوسط.الأبيضللبحرأخباتيابالنموغالباوتعرفالمتومعط

الخفيضةالأشعجارذاتالأخرىأ!اسعةاالمناطقومن

وجنوبأ!شراليا،وعربىجنوبيفيالتيتلكالساحلية

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنياوفىإفريقيا،

الأجمة.وتسمى

خلالالخفيضةالأشجارغاباتفىالحرائقتنتشر

الأمروأقعفيالحرائقهذهلكن،الجافالصيفموسما

النباتاتمنفالعديد.النباتيةالحياةعلىالحفاظفيتساعد

إماتكونالمنخفضةالأشجارغاباتمناطقفيتسموأضيا

نأبعدسريعانموهاالممتعادةعلىقادرةأو،للحرائقمقاومة

وتكشف،الكثيفالنباتىالنموالنيرانوتحلي.تحرق

حرارةوتنبهحديد.منبنموهايسمحمماالجرداءالأرض

إلىوإضافة،النباتاتبعضبذورفيالنموأيضاالنيران

إلاتظهرلاالصغيرةالزهريةالنباتاتمنالعديدفإن،ذلك

الخلنج.مرجبمالأجمةانو:النار.اشتعالعقب

الأرضية.الكرةيابسخمسنحووتغطي.الصحاري

داخلوإلىإفريقيا،شماليعبرهائلةصحراويةمسطقةتمتد

صحاريأكبرمنثلاثاالمناطقهذهوتضمآسيا.وسط

المناطقوتضم.الكبرىوالصحراء،وجوبي،العربية:أصمالعا

عبرأتاكاماصحراءالعالمفيالاخرىالرئيسيةالصحراوية

فيكلهاريوصحراء،الجنوبيةلأمريكاالغربيالساحل
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ونباتات.الرطبالباردالشتاءالجااف،الحارالصيفذاتالمناطقفىبكثافةوتنموالشجيراتتزدهر.الخفيضةالأشجارذاتالأراضىنباتات

معتكيفكلهوهذا.شمعيةبطقةومغلفة،لامعةأو،وجلدية،سميكةأوراتوذات،الخضرةدائمةعادةتكونالخفيضةالأشجارداتالمناطق

بعضبذوروتنمت.لل!باتاتالحديدالنموتمبيهعلىتساعدوهيالصيفحلالالحرائقتحدثمماوعادة.الورقةسطحمنالماءتبحرلتقليلىالبيئة

حذورهامرأحرىمرةفروعاالشحيراتتشححديدمنالأمطارتسقطوعندما.شديدةلحرارةتعرضهاعندالأستراليةاالبسقسيةمتلالنباتات

المسنة.

،للنباتالرئيسيالحزءالساقتمتل.والحنوبية،الوسطىوأمري!صا،المتحدةللولاياتالغربىالجنوبهوالصباريةالصحارىموطر.الصحارىنباتات

عدبة،أشكالاالمحبرقطتأخدوالماء.العداء،تختزنأيضاأنهاكماالعداء،صسععنالمسؤولالعضوتعد،الأحرىالنباتاتأوراقمتلوهي

إلىمحترلىاطصبارالحقيقيةوالأوراقساجورو.لصبارالضحمالمتفرعالعتممعدادإلى،الثوكيالتينصبارفيكحا،المفلطحةبالأقراصبداية

والسرمق.والطرفاء،الصخر،أشجارعلىآسيافيالباردةجوبيصحراءفيالاتاتوتشتملإمريقيا.فىشوكيةنباتاتكدلكواليتوع.أشواك

الصمغوشجرة،الدبوآذابالصحراء،وبازلاءأشواكا،تحملالتيوالبدورالأوراقداتالحمتائشالأصتراليةللصحراءالمموذحيةالنباتاتوتضم

البذور.وتنتجوتزهر،الأمطار،سقوطعقبالصحراوبئالنباتاتمنالعديدفروعوتنمو.الرخامية
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والركنأستراليا،فيالغربيةوالهضبةإفريقيا،جنوب

الشمالية.لأمريكاالغريالجنوي

،الصحاريبعضفىتماماالنباتيةالحياةتنعدموتكاد

جوبى،صحراءمنأجزاءتتكونالمثالسبيلوعلى

رمليةكثبانمنأساسيةبصورةالكبرىوالصحراء

قأرضها،قليلةأمطارالصحارىجميعفىتسقط.متحركة

معظمنىالحرارةدرجةوترتفع.رمليةأوصخرية

خلالالأقلعلىالزمنمنلفترةم538فوقالصحارى

ل!ش،باردةبفتراتتمرالصحارىبعضأنكما.العام

النباتاتمنالعديدفإنأغاسيةاالظروفهذهمنبالرغم

أحيائاالنباتاتهذهوتسمى.الصحراويةبالمناطقتعيش

ال!صيوزوت،وشجيرةالصبار:وتشملالجفافيةالنباتات

أجكة،وا،الراعىوحبق،النخيلوأشجار،يشوعوشجرة

انف!إ:أصحراء.افىالبريةالأزهارنباتاتتوجدكما

.لزهرةا

بعضها،منمقربةعلىالصحراويةالنباتاتتنموولا

المعدنيةوالأملاحالماءعلىالحصوللهايهيئمتفرقةفنموها

النباتاتأغلبجذوروتنتشر.كبيرةمساحةمن

الأمطارماءمنوتمتص،كبيرةمساحاتخلالالصسحراوية

والنباتاتالصبار،نباتاتوتختزن.تستطيعهقدرأكبر

السميكة.وسيقانهاأوراقها،فىالماءالأخرىالعصارية

الصحراء.الصباربمانظر:

الماءأو،العذبالماءمنمساحات.المائيةالمناطق

،البحيراتعلىالعذبالماءمساحاتوتشتمل.المالح

الماءمناطقتضمبينما،وا!سشنقعات،والجداولوالانهار،

النباتاتمعظموتعيشأجحار.واالساحليةالمستنقعاتالمالح

هذهوتنموالشمص!،ضوءإليهايصلأماكنفىالمائية

علىأو،الضحلةالمياهفيأو،المياهسطحمنقريباالفباتات

الساحل.امتداد

الأنقليسعشبةمثل،المائيةالنباتاتأنواعبعضتعيمق

أخرىأنواعنباتاتتطفوبينماالماء،لمحطحتحتبالكامل

)اصغرالماء،عدسنباتمثلالماءسطحعلىحرة

مثلأخرىأنواعوهناك(.الإطلاقعلىالزهريةالنباتات

منوالعديدالماء.تحتفقطجزئياتنموالماءآذريون

سيقانها،تتخللهوائيةفراغاتذاتالمائيةالنباتات

فيأو،قائمةالبقاءعلىالنباتاتتساعدوهذهوأوراقها،

طافية.الاستمرار

فيهاالنموتجعلاستثنائيةبظروفالمائيةالمناطقتتميز

تفيض،المثالسبيلوعلى.النباتأنواعمنللعديدصعبا

النباتاتيجعلمماوالأنهار،المائيةوالمجاري،المستنقعات

لذلكونتيجةبالماء.تمامامغطاةالمناطقهذهفىتعيمشالتى

ظروفمجابهةتستطيعالنباتيةالأنواعمنفقطقلةفإن

عدسنباتاتالعذبالماءفىوتنتشر.المائيةالمناطقهذه

تنموكماوالتيفاء،،والبرديالماء،وزنبقالنهر،وجارالماء،

الماء،حارنباتاتمتلبالأشحارالشمافيالأرصيةاال!صة!مص!يوالبحيراتالركم!العديدحوا!تحاط.العذبالماءبركنباتات

لونذاتكميرةوسراتها،شريطيةراقهاأرتكونجتالتعرهـعليهاويسهل.ممتداعطاءالماءحولالكاذ!التيفاءلماتاتوتكور.والصفصاف

وهيالماءحاموللباتاتمثل،لوقهاحس!%واأع!ضهرالحارحلحو،البركةلقاعحدورهاقكونالتيالباتاتم!العديد!نحو،الصيففي.سي

بالهواء.مملوءةصسيرةمتاناتالسطهحتحتوالموجودةكتيرا،ا!مسمةأوراقهابينوتوجد.السطعفوقتمموسصاء،أرهارهارقصيرةسنملةدات

بهض!ها.الساتلقومالتيا!سيرةاالحيةالكائاتالمثالاتتقتنص



فيتعيشالتياتالنباتتصص.العذبةالمياهبنباتاتخماصةميزات

ذلكوامثلة.لمحياة31قيدعلىالبقاءمنتمكنهاخاصةبميزاتالمرك

.أدلاهالمبينينالمائيةوالألفيةالأبيضالماءزنبق،النباتاتمننوعاد

*!بهخ!آلألميهي

ساقفيالهوائيةالفراغاتتحقق

هدفي؟الابيضالماءزلبئلبات

النباتحفظعلىتساعدفهي

إلىالهواءوتحمللالماءقائما

حتىالساقحلالأسمل

الجذور.

الموجودةالطويلةالأورا،تتتكيص

المائيةالألفيةنباتديالماءتحت

ثانيلامتصاصحاصبشكل

وتماتلالماء.منالكرلودأكسيد

تلكالماءفوقننموالتيالأوراق

الأرضية.النباتاتفيالموجودة

الجذريالمجموعأنواعالجذرأجزاء

ا!إلا\/لم/برد!!3!!

ء!ئص///!ي!*"!أكل4-ع!
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/كا،-!أءحطهسثم1!،ص؟**ء!

ص/ء!عمبرلأء!رزرءعبر*نم

الا*!واالم؟لأ!ء!ي!م !لالملأ9!لسس!مم!!!غ!س/صكأ

تا!يةحذ،ر"بر،لا؟لا3ءءبرفينم

)الحرر(وتديحدا31لم""كا

هـلأ1*كا!كالأدء؟،م!44

!لئريه!لىإأإأبر/!"أي!أ"9كلا*يزيماحيمجعىشحعيريهتلمغا-.ع!كأ4!*بز،ءمإ!

ص،لى!؟حئ!ببر؟خا!*،!،7+،-ء"كاحذركأ

كؤءنركاألا!3ء3!نويمما"تا

صصى،لاأكاكل!!!1/!3

لم/،ثبرإ/13لا!)/إتمس!برلمأ7كابرفولأ:بزل!!"ل!

/ص،"7الملمالما!!برص،كا

،)21إ/س)ئيء؟تنىلمبربمي!ءلملاكى

اشكداءحد؟"!-ىكا
ري

)الجيل(اجمفىحد.رؤورة!!-

قدى.المعدليةالأملاحواالماءوتمتص،الباتالجذورمعظمتبتالجذور.

وتظهراليسار(،)إلىوتديةأو،ليفجةحدورداتالنعاتاتتكود

(.اليمين)إلىللحذرالرئيسيةالأجراء
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.والصفصافالأسودوالصمغ،البسيطالسرومثلأشجار

الكورد،وعشبةالأنقليس،عشبةالمالحالماءنباتاتوتضم

المائى.النباتانظر:.السعدياتأشكالمنوالعديد

لنباتاءجزاأ

من-الحيةالكائناتكافةشأن-النباتاتكل!ركب

نوعلكلالخلاياأنواعمنالعديدبالنباتاتويوجدخلايا.

أعضاءمختلفمجتمعةالخلاياهذهتكون.الخاصعمله

،المثالسبيلعلىالأحمر،الخشبشجرةوتحتوي.النبات

الخلية.أن!:الخلايا.منبلايينعدةعلى

معينةوظيفةلأداءالمهيئةالخلايامجموعةوتسمى

أنسجةمنأفواععدةمنالنباتويتركبنسيجا،

تشمل:التي-الحزازياتعدا،النباتاتوجميع.معقدة

-القرنوحشيشةالكبد،وحشيشة،القائمةالحزازيات

أجزاءلكلالمعدنيةوالأملاحالماءيحملناقلنسيجذات

الوعائي،بالنسيجالنسيجهذاويعرف.النباتجسم

بالخشبيعرفانمتخصصننسيجينمنويتركب

منالماءتنقلخلايامنالخشبنسيجويتركبواللحاء.

خلايامناللحاءنسيجويتركب.الأوراقإلىالجذور

إلىالأوراقفيالضوئيالتركيبعنالنابخالغذاءتنقل

علىتحتويالتيالنباتاتتعرف.الاخرىالنباتأعضاء

طرديبرعم-

حارحي!ح-
ساعم

طرفيعم

حراشي!

البراعم

حانبيعم

حارجيسطح

حمتعن

الورقةندلة

-عقلىة

وخشبيهعشبيةساق

تكودوقد.النباتوأوراقأرهارالسيقانمعظمتحمل.السيقان

أملسسطحذاتعشبيةساق(اليمين)إلى.عشبيةأو،خشبيةالسيقان

وبي.حشنسطحداتحشبيةساقاليسار()والىوأخضر،
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حينفىالوعاش!،بالنباتاتالمتخصصةالأنسجةهذه

إلىتفتقرحيثالوعائيةغيربالنباتاتالحزازياتتعرف

واللحاء.الخشب

النباتاتتشتمل.أسامميةأجزاح!عدةمنالنباتيتركب

أجزاءأربعةعلىانتشارا،النباتاتأنواعأكثر،الزهرية

الأزهار.ا3،4-الأوراق،اصسيقان2-اا-الجذور،رئيسية

الخضريةالأعفاءالأوراقروالسيقانالجذوروتصمى

التكاثر.بأعضاءوالبذوروالثمارالأزهار،وتعرف،للنبات

،الأرضسطحتحتالجذورمعظمتنموالجذور.

والأملاحالماءوتمتصالنمو،الحديثالنباتجذوروتنتشر

أيضاالجذورتثبتكمالين!و.إليهايحتاجالتيالمعدنية

بعضجذورفإن،ذلكإلىوإضافة.التربةفيالنبات

وتشثمل،النباتبقيةمنهليعستفيدالغذاءتختزنالنباتات

أغجلواوالجزر،أجنجر،ا:محتزنةجذورلهاالتيالنباتات

.الحلوةوالبطاطا

.ووتديليفى-الجذريالمجموعمننوعانويوجد

الليفي،الجذريالمجموعذاتالنباتاتالنجيلياتوتمثل

فىتقريباالمتماثلةالأسطوانيةالجذورمنالعديدبهايوجد

وذالنباتأما.جمئالاتجاهاتفيتنتشروالتى،الحجم

منأكبرويكونواحد،جذرفلهالوتديالجذريالمجموع

وتنمو.وتديجذرلهماوالفجلفالجزر،الجذور.بقية

إلىبعضهايصلوقد،أسفلإلىمستقيمةالوتديةالجذور

المتر.ونصفأمتار4يتجإوزعمق

تبدأالتىللنباتالأولىالأعضاءأحدالجذرويعد

سريغاو،النباتبذرةمنالابتدائىالجذرينموالنمو.

تحميقلنسوةمنهال!ولثانويةجذوراتسمىأفرعايعطي

نموذلكيلي.التربةاختراقهاأثناءجذرلكلالرهيفةالقمة

.النباتجذرعلى،خيطيةشبهوهى،الجذريةالشعيرات

لكن.ملم12طولهيتعدىالتراكيبهذهمنوالقليل

امتصاصعلىالنباتقدرةمنيزيدهائلعددمنهايوجد

التربة.منالمعدنيةوالأملاخالماء

بينماالماء،فىحرةالمائيةالنباتاتبعضجذورتطفو

،المتسلقاتوبعضالأركيد،مثلالأخرىالنباتاتبعض

الأشجار.فروععلىبهاتتعلقجذورذات

علاقةذاتتقريباالارضعيةالنباتاتجميعوحذور

القممأغطرياتاتخترقأوتكسوحيث؟بالفطرياتخاصة

الجذورتعرفالحالةهذهوفى.النباتاتلجذورالنامية

منالجذورالمعدنيةوالأملاحالماء،يدخل.الفطريةبالجذور

المجموعاتساعمنالفوياتتزيد.الفطرياتخلال

الماء،امتصاصعلىالنباتكفاءةوتزيد،للنباتالجذري

أولىأنالنباتعلماءمنكثيرويعتقد.المعدنيةالأملاحوا

منالسنينملايينمنذتطورتقدالأرضيةالنباتات

الفطرياتعلاقةأنويطونالماء.فيتعيم!التيأصبأطحاا

النموعلىالنباتاتهذهساعدتقدتكونربمابالجذور

.النباتجذرانظر:.الأرضفوق

مختلففيالتباينشديدةالنباتيةالسيقان.السيقان

منأنواعبعضفيالأعضاءأكبروتمثل.النباتأنواع

،وفروعجذوعتعتبر،المثالسبيلوعلى.النباتات

مثلالاخرىالنباتاتبعضوفيسيقانا،الأشجاراوأغصان

كبيرةوالأوراق،قصيرةالسيقانتكونوالخس،الكرنب

كما،الإطلاقعلىسيقانثمةليسأنمعهايبدولدرحة

تحتجزئياتنموالبطاطسمثلأخرىنباتاتسيقانأن

التربة.

وأعضاء،الأوراقوتحملرأسيا،السيقانمعظماوتنمو

للهواء،الأعضاءهذهالسيقانوتعرض.أطنباتالتكاثر

بعضوتنمو،الشمسضوءتستقبلأنيم!ضهاحيث

.الأرضتحتتنموقدأو،الأرضسطحفوقالسيقان

سيقاناالأرضسطحفوقتنمواكتياسميقانوتسمى

تسيقاناتسمىالأرضتحتتنموالتيوتلك،هوائية

)غيرعشبيةأوخشبيةالهوائيةالسيقانتكونوقد.فيةأر

علىالخشبيةالسيقانذاتالنباتاتوتشتمل(.خشبية

صلبة،النباتاتهذهوتكون.والشجيراتالأشجار،

وتكون،الخشبنسيجمنكبيرةكمياتعلىلاحتوائها

علىلاحتوائهاوخضراء،غضةالعشبيةالسيقانأغلب

الخشب.نسيجمنقليلةكميات

عندتقريياالنباتاتجميعفيوتطولأصساتاتنمو

النمومنالنطهاقهذاتكونالتىالخلاياوتعرف،القمة

القميالإنشائيالنسيجيعطيالقمى.الإنشائىبالنسيج

الخلاياهذهتخموبعضها.خلفجديدةخلايامنعمودا

ويسمى.والأوراق،بالساقمتخصصةأنسجةإلى

بهالمحيطةالأوراقومجموعةالقميالإنشائيالنسيج

.للساقالأجزاءالختلفةعلىالبراعمتنمووقدبرعما،

برعمويتكون،الفرعنهايةعخدطرفيبرعم!جد

هذهوتعرف.بالساقالورقةالتقاءنقطةعندجانبى

،جديدةأفرعاوتعطيالبراعمتنمووقد.بالعقدهالنقطة

صغيرةبأوراقالبراعمبعضوتغطى.أزهاراأوأوراقا،أو

تح!.البرعميةالحراشيفتسميمتداخلةجدا،

النسيجفىالغضةالناميةالانسجةالبرعميةالحراشيف

العديدبراعمتكونالشتاءفصلوخلال.القميالإنشائي

مشاهدتهاويمكن(.نشطة)غيركامنةالنباتاتمن

نموها.البراعمهذهتستعيدالربيعفصلوفي.بسهولة

.النباتساقانظر:

إليهتحتاجالذيالغذاءمعظمالأوراقتصنع.الأوراق

خلالالغذاءوتنئالأوراقوتنمو.لتعيع!،الخباتات
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الأخرىالرسوماتوتوضح،للورقةالرئيسيةالأجزاءاليسارجهةالرسميوضح.والاممتعاضةللنمو،الغداءالنباتاتمعظمأوراقتحهزوراقلأا

والشوكية.،والإبرية،الحرشفيةالأوراقهناك،والمركبةالسحيطهةالأوراقإلىفبالإضافة.الورقةوأشكاللأنواعالكبيرالتنوع

حم!!ش

-*سبمس

)الصبار(شوكيةأوراق

ص-صح!-!-7

امإك!بر*6

-،*!.%الم--لالألم

لأير!-لا!!لابم-كؤصلأ

-ء!ل!

حافةذاتبسيطةورقة

)الكبدية(مفصصة

برأ%%برإ!

)الصنودر(إدريةأوراق

!%إ\مصرصضبرصسسىكا

ئحعئهسصير

ذاتبسيطةورقة

)نجيل(كاملةحافة

ص

لرايارز(حرشفيةأوراق

لتماخ()ا

)الكلوروفيل(اليخضووويمتص،الضوئيالتركيبعملية

ضمنالشمص!منالضوئيةالطاقةالأوراقفيالموجود

النباتاتوتستخدم.الضوئيالتركيبعملياتإحدى

معالتربةمن4المعدنهوالأملاحالماء،ليتحدالطاقةهذه

المتكونالغذاءويستخدمالهواء.منالكربونأكسيدثاني

مناطقفىيختزنقدأو،والإصلاحللنمو،الكيفيةبهذه

التركيبان!:الجذور.فيأو،السيقانفىخاصة

الضوئي.

ويقل.والشكلالحجمفيكثيراالأوراقتختلف

وتنمو.سم.52عنوعرضهاالنباتاتبعضأوراقطول

الطولفيم02إلىالرافيانخيلكأوراق،الأوراقأكبر

عريضة،النباتاتمعظموأوراق.العرضفيم2،وه

فيالحافةلكن،كاملةحافةذومنهاوالعديد،ومنبسطة

النجيلياتأما.متموجةأو،مسننةتكونالاخربعضها

طويلة،أوراقذاتفهيالأخرىالنباتاتوبعض

مثلالأوراقأنواعمنوقليل،كاملةحافةوذات،ودقيقة

الشوكيةراقوالأ،الصنوبر،أشجارفيالإبريةالأوراق

حادةقمةوذات،مستديرةتكونالصبارنباتاتفي

)مدببة(.

تنمو.النباتع!ثمحددةبنظمالأوراقمعظمترتب

لولبي،ترتيبأومتبادلبترتيبالنباتاتمنالعديدأوراق

كلعندفقطواحدةورقةالنظامينهذينفيوتتكون

ورقةأولاتظهرالمتبادلالترتيبذاتالنباتاتوفي.عقدة

الجانبعلىالأخرىتظهرثم،الساقجانبيأحدعلى

الأوراقتبدواللولبعبالترتيبذاتالنباتاتوفيالاخر.

يكون.أعلىإلىنموهاتتابعأثناءالساقتطوفوكأنها

جانبيعلىورقتاننمتإذامتقابلاالنباتأورأدتىترتيب

وأ،أورأقثلاثتكونتنفسها.وإذاالعقدةعندالساق

،بالساقواحدةعقدةحولمتساويةمسافاتعلىأكثر

سوارئا.الأوراقترتيبيكون

النسيجخلفصغيرنتوءهيئةعلىحياتهاالورقةتبدأ

جزءانالأوراقمعظمفيوينمو.للساقالقميالإنشائي

النباتاتبعضلأوراقيكونوقد.والعنقالنصل:رئيسيان

المنبسطالجزءهووالنصل.الأذيناتهوأيضاثالثجزء

وهيفقطواحدنصلذاتالأوراقفبعض.الورقةمن

وأنصلانلهاالتيالأورأقوتسمى.البسيطةالأوراق

الرفئالورقةمحورالعنقويمثل.المركبةبالأوراقأكثر

الماء،العنقويحمل.والساق،النصلقاعدةبينينموالذي

الورقةتشبهترأكيبوالأذينات.وإليهالنصلمنوالغذاء

معظمتختلفولا.الساقمعالعنقالتقاءعندتنمو

الصغر.المتناهيةالأوراقعنالأساسيةبنيتهافىالأذينات

للغذاءالمنتجةالمناطقإلىالماءالعروقمنشبكةتوزع

والحفاظ،الورقةتدعيمفىالعروفتساعدكما.بالورقة

،العلويالسطحويسمى.للشمسمعرضاسطحهاعلى

يوجد.الورقهسطحأوبالبشرةللورقةالسفليوالسطح

ثانيوينتقلتغورا.تسمىالصغرمتناهيةفتحاتبالبشرة

والغازاتالماء،وبخار،والأكسجين،الكربونأكسيد

الثغور.خلالخارجهاوإلىالأوراقداخلإلىالأخرى

لورقة.انظر:أ

التكاثرعنالمسؤولةالأجزاءعلىتشتملالأزهار.

امتدادعلىبراعممنالأزهاروتتكون.الزهريةبالنباتات

واحدةزهرةالنباتاتأنواعبعضويعطي.النباتساق

كبيرةمجموعاتمنالعديديكونالاخروبعضهافقط،

وزهرة،الطرخشقونمثلالنباتاتأنكماالأزهار،من

رأساتكونجذاالصغيرةالأزهارمنالعديدلها،الربيع

.الزهرةيشبهمفردا
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زهارلأا
،الزهرةذاتفي-والمدقاتالأسديةا-اصلحباتالتكاترأحراءكاتإدا.الزهريةاصاتاتباالت!صاثرأحراءعلىاالأزهارتشتمل

الخارجيةالأجزاءوت!هو.تامةغيررهرةفتسمىلمحقطالمدقاتأ،فقصأالأسديةاعلىهرةأااحتوتإداأما،تامةزهرةتسمى

اليسار(.)إلىللزهرة

للزهرةالخارجيةالأجزاءتامةزهرةتامةغيرأزهار

مداذ

-اقلمامئبر)متك(حيصا

6،%ير؟لا!يخ

ابنأأ؟ص!9

فقطأسديةلهاأرهار

لتلات

التويج

لألأ3ممبهئؤس-لإل!

لكأسا

لتختا

الزهرةدتلاتحميعخصلى

الحأس.السبلاتوتكولىتم،التو

التخت.القاعدةوتسمى

الكأسأ:رئيمسيةأجزاءأربعةالأزهاربغالبية

الزهريةالأجزاءوتتصل.-المدقات4-الأسدية!2-التوب

.الزهرةبتختيعرفالساقموصكللىعند

فيخضراء،صغيرةورقيةتراكيبعلىال!صأسيشتمل

البراعمالسبلاتوتحمي،سبلاتتسمىالأزهارمعظ!ا

.الكأسمنأولاخلاإلىالبتلاتتوجد.الصغيرةالزهرية

أكبرالبتلاتوتمثل.التويجمحتمعةالزهرةبتلاتوتكون

وتتصل.ا،لوانباغنىوأكثرهاالأزهارمعظمفيالأجزاء

-والمدقاتالأسديةاأخكاثر-اصالمسؤولةالزهريةالأجزاء

وتكون،والبتلاتالسبلاتمنالداخلإلىالزهرةبتخت

الأزهار.منالعديدفيملتحمةوالبتلاتالأسدية

الت!ساثرعضووالمدقةالمذكر،التكاثرعضووالسداة

يعرفكبيرجزءمنسداةكلوتتركب.المؤنث

يعرفوضيهتطويلعنقنهايةفيينمو)المتك(با!لئبر

الجنسيةالخلاياتكونوالتي،اللقاححبوبتنتج.بالخيط

ثلاثةالأزهارغالبيةفىالمدقةتضمالمئبر.داخل،المذكرة

بالميسميعرفالقمةمفل!!يتركيبأ-أجزاء:

جزء3-بالقلمتعرفالوسطفيأسطوانيةأنبوبة2-

بالمبيض.يعرفمستديرقاعدي

يعرفأكثرأو،تركيبعلىالمبيضيحتوي

المبيض.داخلالبيضيةالخلاياوتتكون،بالبييضات

الخليةتخصبعندمابذورإلىأجييضاتاوتتحوأ!

المقالةهذهمنالتاليالجزءيتناول.بيضيةحليةالمذكرة

بهاتتحدالتيالطريقةوتوضح،النباتاتتكاثركيفية

البذورتكوينوبدءالبيضيةالخليةمعالمذكرةالخلية

.والثمار

و!ب.المحروطحراشيفإحدىعلىوتتكودعاريةبدرةاجسار،اجهةإلىالصمولر،فبذرة.معطاةأوعاريةاصدوراتكودقدرولبذ

لها،لالوسطالملقتن،ودات.!بيضداح!!را!ذراهذهتتكودفلقتير.وذاتواحدة!لمةدات-المعطهاةاجذورام!لوعالى

.!قصأواحدةصلقةلهااليم!!إلىالواحدةالفلقةوذاتفلقتاد،

البذرةعلافالبدرةعلاد

المؤت."اال!هور-السويداء

للقةو!ثا-اصدر-اعلاث6لإسو

الجبن3الحن!!دلقتادأ!!احدلجيماتإ،نج

لم
مصر-

صنوبربذرة)الفاعموليا(فلقتينذاتالشامية()الذرةواحدةفلقةذات



والشكل.،الحجمفيكثيرأالبذورتتفاوتالبذور.

التبغ،نباتاليالتيتلكمثل،للغايةصغيرةالبذوربعض

02منأقلفىنداخلبذرة005.2منأكثرينموفقد

فيالبذرةفإن،ذلكمنالعكسوعلى.الطولفيملم

01منيقربماتزنقدالهندجوزشجرةأنواعأحد

،النباتوحجم،البذرةحجمبينارتباطولايوجد.كجم

الضخمةالأحمرالخشبأشجارفإنالمثالسبيلوعلى

طولهايبلغبذورمنتنموأم01عنارتفاعهايزيدالتي

فقط.ملم6.1

وأومكسوةعاريةالبذور:منرئيسياننوعانيوجد

عارية،بذورذأتللمخاريطالحاملةالنباتاتفكافة.مغلفة

العلويالسطحعلىالنباتاتهذهبذوروتتكون

الزهريةالنباتاتوجميع.الخاريطتكونالتيللحراشميف

نضجعندالمبيضيكون.المبيضبوساطةمغطاةبذورذات

،التفاحمثلنباتاتفىالمبيضويتحول.الثمرةالبذور

مثلأخرىنباتاتوفي،طريةثمارإلىوالعنب،والتوت

وقد.جافةثمارإلىالمبيضيتحولوالبازلأءالفاصوليا،

جزءكليتكونحيثمتجمعةثمارالنباتاتلبعضيكون

مبيضمن،العليقتوتمثل،المتجمعةالثمرةمنصغير

الخاصة.بذرتهبهمستقل

-القصرةأ:رئيسبؤأجزاءثلاثةمنالبذوروتتركب

للغذاء.الختزن3-النسيج2-الجنين،(،الخارجي)الغلاف

يشتملالذيالجنين،الخارجيالغلافاو،القصرةتحمي

ويحتويجديد.نباتلتكوينالمطلوبةالأجزاءكافةعلى

تمتصجنينيةأوراقوهيأكثر،أوفلقةعلىكذلكالجنين

فيالنسيجهذاويسمىللغذاء.الختزنالنسيجمنالغذاء

بحضفيالسويداءالجنينيمتص.السويداءالزهريةالنباتات

الغذاءويختزنوالفاصوليا،البازلاء،مثلالنباتات

.أحرىوحيوانات،النحلبوساطةيتلقعالزهريةالنباتاتمنالكثير

خلالزهرةإلىزهرةم!تحملهاالتيبالحيوالاتاللقاححبوبتتعلق

الغذاء.عنلحثها

97النبات

الغذاءيختزنللمخاريطالحاملةالنباتاتوفي.بالفلقات

.البذرةانظر:.المؤنثالمشيجيالطورنسيجضمن

النباتاتلكاثرطرق

وأ،الجنسىبالتكاثرإمانوعهامنالنباتاتتكثر

خليةتلتقيالجنسيالتكاثرفعند.اللاجنسيبمالتكاثر

جديد.نباتلإنتاجالمؤنثةالبيضيةالخليةمعمذكرة

علىالمذكرةوالخلية،البيضيةالخليةمنكلوتحتوي

منالعديدالصبغياتتحدد(.الوراثية)المادةالصبغيات

منكلفىالخصائصهذهتختلفوقد،الخصائص

،عديدةبطرقاللاجنسىالتكاثريحدثوقد.الأبوين

ويصيرأكثرأو،جزءينإلىالنباتتجزئةتحضمنماوغالبا

منصبغياتهاالنباتاتهذهوترثجديدا.نباتامنهاكل

للنباتمطابقةخصائصلهاويكونفقط،واحدأب

بالتكاثراللاجنسىالتكاثرمنالنوعهذأويعرف.الأب

التكاثرمنبكلالنباتاتمنالعديدويتكاثر،الخضري

.الخضريوالتكاثر،الجنسى

النباتاتفيالجنسيالتكاثريحدث.الجنسيالتكاثر

)تعاقبالأجيالبتبادلتعر!تمعقدةدورةشكلعلى

متميزتين.مرحلتينأوجيلينعلىتشتمل(،الأجيال

بالنابتالنباتيعرف،الدورةمرحلتىإحدىوخلال

مشاهدةوتصعبللأمشاج.الحاملالنباتأوالمشيجي

مانادراأو،النباتيةالأنواعمعظمفيالمشيجىالطور

الخليةأي-الأمشاجالطورهذاويعطي.الناسيلاحظه

الخلاياايضاالطورينتجوقد.البيضيةوالخليةالمذكرة

.النباتلنوعتبعاكلتيهماأوالبيضيةالخلاياأو،المذكرة

منتحكون،البيضيةالخليةمعالمذكرةالخليةاتحادوعند

فى.النباتحياةدورةمنالثانيةالمرحلةالخصبةالبييضة

النباتأوالبوغيبالطورالنباتيعرفالمرحلةهذه

إلىالمذكرالخروطمنالرياحتحملهالقاححبوبتنتجالخروطيات

مخروطمنشساقطاللقاححبوب،أعلاهالصورةفي.المؤنتالخروط

.النمساويالصموبرلنماتمذكر



النبات08

فييكودمافغالبانباتاالناسيشاهدعندما.للأبواغالحام!!

انقسامخلال-البوغيالطورويعطى.البوغيالطورمرحلة

متناهيةتراحجب-الاختزاليبالانقساميعرفخلوي

تراكيبداخ!!الابواغوتتكون.الأبواغتعسمىالصغر

)الحافظةالبوغيبالكيستسمىالكيستشبهمقفلة

دورةوتبدأالأبواغاعنالمشيجيالطوروينشأالبوغية(.

.أخرىمرةالحياة

الزهريةالنباتاتتشملوهي.البذريةالنباتاتفي

علىالأجيالتبادليشتمل.الخاريطحاملاتوالنباتات

فيالمجردةبالعينيشاهدولا.المعقدةالخطواتمنلمملسلة

الأبواغاوتنتى.شقطالبوغيالطورسوىالنباتاتهذه

وتعطي.للنباتوالمؤنثةالمذحصةالتكاثرأعضاءداخل

الت!صاثرأعضاءبداخليبقىأرزياالمشيجيالطورالأبواغ

.بالمبات

ثرأست!طاعنالمسؤوأصةالأجزاءاتوجدالزهريهالنباتاتفي

،أضباتباالمذكرةالتكاثرأعضاءالأسديةوتمثلالأزهار.في

بالمئبريعرفمتضحمطرفعلىسداةكلوتحتوي

بالمبات،المؤنثالتكاثرعضوهيوالمدقةألمتك(.)1

علىللمدقةالكرويةالقاعدةيكونالذيالمبيضويحتوي

تسمىجداصغيرةتراكيبمنالمئبريتركب.البييضات

علىأجييضاتاتحتويكذلك،المذكرةالبوغيةالأكيالر

عنوتنئال!بواغاللؤنثة،البويخةالأكياستسمىتراكيب

،المذكرةالبوغيةالأكياسمنكلفيالخلاياانقسام

المؤنثة.البوغيةوالأكياس

أنواعمعظمافيلييضةكلفيواحدةلوغةتنمو

الحجم.دقيقمؤنتامشيجياطوراوتعطي،الزهريةالنباتات

وتحتوي.واحدةبيضيةخليةالمؤنثالمشيجيالطورويعطي

علىاللقاحبحبوبتعر!والتيبالمئبر،الموجودةالأبواع

لقاححبةكلوتنتجالحجما.دقيقمذكرمشيجيطور

مذكرتين.خليتين

حتىالمدقةإلىالمئبرمناللقاححبةانتقالويتحتما

وإذا.بالتلقيحالانتقالهذاويعرف،الإخصابيحدث

وأنفسها،الزهرةمدقةإلىزهرةمناللقاححبةسقطت

تعرفالعمليةهذهفإننفسهاخباتاعلىأخرىزهرةمدقة

إلىزهرةمناللقاححبةانتقلتإذاأما.الذاتيبالتلقيح

بالتلقيحتعرفالعمليةهدهفإنآخرنباتعلىمدقة

إلىزهرةمناللقاححبوبوتحمل)التهجيني(.الخلطي

الطيور،مثل،الحيواناتبوسعاطةالخلطيالتلقيحفيزهرة

الخلطةالنباتاتتمتاز.الرياحبوساطةأو،والحشرات

حلو.ورحيق،طيبةورائحة،كبيرةأزهارذاتبأنهاالتلقيح

والبوسوم،،الخفاشمنكلأالخصائص!هذهوتجذب

والنحل،،النملمثلوحشراتوالتمير،،كالطنانوالطيور

الحيواناتهذهوتحمل.والعثةوالفراشات،والخنافس

زهرةإلىزهرةمنتنقلهاأثناءأجسامهاعلىاللقاححبوب

والشجيراتوالأشجار،الأعشابوغالبيةالغداء.عنبحثا

حبوبالرياحوتحمل.واضحةوغير،صغيرةأزهارذات

لمسافةاللقاححبوبالرياحتحم!!وقد.أضباتاتاهذهلقاح

اللقاححبوبأنواعبعضوتسبب،كمأ06نحوتبعد

الحساسية.أنوأعمنوغيرهاالقمشحمىأ!واءباالمحمولة

،النوعنفسمننباتمدقةإلىلقاححبةتصلعندما

يصلحتىوالقلمالميسمعبرأسفلإلىاللقاحأنبوبينمو

الخليتينإحدىتتحد.بالمبيضأجييضاتاإحدىإلى

المبيف.داخلالبيضيةخليةمعاللقاحبحمةالمذكرت!ت

الخليةوتتحد.المشيجيالطورجنينت!صينيبدأوحينئذ

القطبيتين.بالنواتينيعرفانتركيبينمعالأخرىاالمدكرة

السويداء.يكونالذيالمغذيالنصيجذأ!عنوينشأ

بالجنين،محيطاالبذرةغلافذأسكعقبويت!ضن

.البذرةبماللقاح:الف!إأصويداء.وا

عنالمسؤولةالأجزاءفيهاتوجدالمخروطلةالنباتات

نوينعلىالخروطيالنباتويحتوي.الخاريطفيالتكاثر

أصغروهوالمذكر،أو،اللقاححبوبمخروط،الخاريطمن

والخاريطتركيبا،أبسطأيضاوهو،النوعينوأرهف

الخاريطمنصلابةوأكثرأكبر،وهيالمؤنثةأر،البذرية

.المذكرة

الأكياسمنالعديداللقاححبوبمخروطيضم

وتحمل.اللقاححبوبتنتجوالتيالصغرالمتناهيةالبوغية

البذريالخروطمنهايتركبالتيالحراشمفمنكل

تضممؤنثةبوغةبييضةكلوتعطيسطحها.علىبييضت!!

علىالدقيقالنباتهذاويشتمل،المؤنثالمشيجىالطور

البيضية.الخلايا

اللقاححبوبمخروطمناللقاححبوبالرياحتحمل

لاصقةبمادةاللقاححبةوتلتصق.البذريالخروطإلى

إلىاللقاححبةتدخلماوعادة.البييضاتإحدىبجوار

بالنفير،تعرففتحةعبربالبييضةاللقاخ!حبوبغرفة

اللقاحية،الأنبوبةتكوينفياللقاححبةتبدأوعندئذ

يصلوعندما.مذكرتانخليتانالأنبوبةداخلوش!صن

الخليتينإحدىتخصببيضيةخليةإلىاللقاحأنبوب

وتنمو.الأخرىالمذكرةالخليةوتضمحل،البيضةالمذكرت!ت

البيضيةوتصير،البوغىالطهورجنينإلىالخصبةالبيضة

وإذا،الأرضعلىالبذرةوتسقط.بذرةالجنينعلىالمحتوية

فيالجديدالبوغيالطوريبدأملائمةالظروفكانتما

النمو.

الطورمنكلجيليت!ضنوالحزازياتالسراخسفي

اختلافبينهمانباتينمنالمشيجيوالطور،البوغي



18النبات

فيالتكاثرطريقة

الزهريةالنباتات

السداةمتكمناللقاححبوبإحدىتصلعندماالعمليةهدهتبدأ.التلقيحعم!يةخلالمنالزهريةال!باتاتتتكاثر

ثم.بالمبيضالبييضاتإحدىإلىاللقاححبةمنالشعرةيشبه،طويللقاحأنبوبدلكبعدويممو،المدقةميسمإلى

.البذرةتكوينيدأليضيةخليةمشيجيخصبعدما.البييضةإلىاللقاحأنمو!منالمذكرةالأمشاجتنتقل

!*!ءوتنطلقالمتكينفتح

ملمو.للقاخاحبوب

!س!مه!شي

تاننوامس

لقاخحبة

المتك

)مئبر(ص"*رز"--سالميسم

سحمحا!اكصلمإلم!!ا!ا!ا

.خلأا/ل!!ابخ!ا

حم!يرسحص-صيمصبضكاحم!د

حالم،+!لاالاسكت!!رأإ"مو

لتلما

لمبيضا

لس،آشغءتامةدزهرةعرضىقطاع

وتعطيالخصبةالبيضةتنموبر*!بمالأرصعلىالبذرةسقوطبعد

جنين.علىتخويبذإرةآ؟حديدنباتإلىالجننيممو

ةرلبذا-

ةرلبذاءعالا-

ءايدلسوا-

لجينا-

القلم

نبوبأ

للقاحا

تاننوا

لطيتان

حلية

المبيض

عندحصاب

معمذكرح

المذكرةالحليةتتحد

النواتينمعالأحرى

وتشجالقطيتين،

السويداء.

فيالتكاثرطريقة

انحروطيةالنباتات

عندماالتلقيحيبدأ.مستقلةمؤنثةومخاريط،مذكرةمخاريط!يالخروطيةالنباتاتفيإ،لتكاثرالخاصةالأحزاءتتكولى

أنمو!خلالالمذكرةالخلاياوتنتقل.مؤنثمحروطفيلبييضةاطقاحاغرفةمذكرمحروطمنلقاححبوبتدخل

.بذرةلتعطيبيضيةخليةإحداهاوتخصب،اللقاح

ءمصربييضة-بييضةحس!لأ؟1

بيضيةخلية3،7صلم!.-!ىلابر)مح!داخلى(لا-+!**+*

ع-ءلم/بيصيهخدمها*؟/!؟سا!صل!-ا!زرأبسضة*!6++--!ا**

7--!،!ء"/صميلصكهههسا.!ح!!-

خلسةسلبم،-س-!6

مذكرةلقاحانبوب!!++

حم!ء؟1؟-!ح!!

عندالإحصابيحدثاللقالمحرعلىحبوبتقعفتحةصلم3مؤنثمخروط

معمذكرةحليةاتحادوطاحراشيىإحدىمؤلثمخروطحرشفة

بيضية.حليةفيبيفميةحاشحولبوخليةألنموش!!1إلملماثا

ء؟،صص-*سالمد،!--ا!ا-،صس-جيحم!خرج3!ص*-اللقاححبوب!لا1\المبريلأأإلمإبرلملمبر!
.-لملمء./رلمح!لملم-+!!-أ!7\ا)؟ألملم؟؟أ!!%

كا-"-!ء؟حس!لأأ؟1،اأ

-البذرة3الحرشفةكم

*!جننتزككع!حبههر!ممرتر!إ\\111

ا!ن-!صبه!1؟الجناح
ء-أ+ثي!؟حمم6صلا!

السويداء/?رهته!/ضلمسس!/ع!ص-2!ص3\!كظ-،!11لم/1برلم

رسورأ7صصصصضيرير*"ء!صص-!ءص،!ثه1حم!يرلم*أ!لأ!-93،أااأالمإبرأأأمذكرةريط

بهجنينغبىتحتوىط!كااصضحرالتحيفتتصلب!أ!اا،صاكىجؤ1حماج!!ظلملا!ا!االبدرسجممقوطعف

لدرهالسضه7لم7!!

سعطي(ا-+! ممر

لجينجميع!لالاجزاءعنشكون.التلقيحالناضئلعدابخروطيس!ح3 الم.ينموالارضعلى
بذرةمن.البييضحتيركلبالرياخ.بدورولنتشر!جديد.نباتإلىالحنير



النبات82

والذيالسرخسىالمباتأوراقعلىالأبواغتتكون.الحسميةوالخلايااعالأ!ام!ك!!لوساطةتتكاثرالسراحسالسراخستكاثرطرق

،مذكرةحنسيةحلايابدورهيعطيالدياللشيجىبالطوريعرثصسيربكاتإلىاسوعةاتمموالبوغي.النباتيسحى

آحر.عيالوطوراوتحولىتتحدومؤتحة

-أعضاءجسمية

لتةمؤنجبنمم!زر؟-عه!ألا*:-؟*3.،!!بم!وهـا!ةشر،!زلم

\ا+.ءبر*م!،.جصى--ح!ثم1055؟،-س!+ثل!---.!!:-
لملىا!ث!ص-برط!!،--1-*،ص3-،أ،،!نر

!!+أعفح!،*!ىزرةة:*ءآبر!في!ا--،عءكا?عمكا1قي1لم!ابر

عضاأ!!ح!+،بربه!المثمائز!،)ش؟.*يئ"ء،-بريلظكأيرص!ح!لم*ء

!!ى!!ع،حا،:كا-،35،3؟كالم+

!كسبمهبربز(؟بر.ى؟!لم!ازءبم+ايرء1ص.!الأ!أ؟!--

جنسيةنن:+!+برفي،!لمل!نم!؟ب،،/ح!47برس؟)،أ"تبوغا!صء:3-ىصثهول1الم!ب!1!1بهىرز:!!،لم

!.:ئمؤس:!كأز3!ل!حم!،.!س12،؟بئغ.!لمأ!نخا-لمثىحارخا:ش3!ءدئر

؟-ء،!/!؟!+،طورالىوتمموا!رضرالموعية!جاسأ1---علىلترةبهلتحتوي،:ءتهزيرالبن!3؟؟آ
ملى!!برص؟!؟!علىالسوعهسحمط!6\إلأ!-لم!ت

السفلىالسطح-!1!لا2.!د".ممتسيحى،.ا!!اعاليممحتر.لوعيهاكياسمحموعةككشآ!-:كأفي!!؟بربزبنتجرزنأ

المشيحي.للطورلما!لا*"لمأ-!2!-ش.!،!ئم!؟1!!
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يتحدعمدماالإخصابيحرتإلىالمحصبهالحيصةىلا!+،\،11صرحسينبات بيضية.خليةمعالمدكرالشيحصعير.سرحسيلسموا!المأته!أ!أاأاإ،لملابر(بوغى)طور

اصس!اعلىتتكولىبثراتتسمىمحموعاتفيتنموالسراخسأبواغ

مرلمرةكلتترك!ر.أعلاهموض!!هوكما،النماتلأوراقالسفلي

الألواع.منهاوتحطلهتلتحفتحتحمتيتا!الموعيةالأكياساسعديد

ويكونأوراقا،للسراخسالبوغيأطورايحملكبير.

علىويتكون.واضحةبدرجةالمشيجيالطورمنأكبر

أكياسمنمجموعاتورقةل!صلالسفليالسطححواف

عندالأرضعلىالأبواغوتسقط.بالبثراتتعرفبوغية

تشاهد،الشكلقلبيةمشيجيةأطوارإلىوتنمونضجها،

منكلاللسراخسالمشيجيالطوروينتج.بصعوبة

المذكرةالخليةوتسبح.والمؤنثةالمذكرةالجنسيةالخلايا

وتتحدبيضية،خليةإلىمتجهةالكافيةالرطوبةتوفرعند

بوغيطورإلىذلكبعدالخصبةالبيضةتنمومعها.

نا!ة

طويلةسويقةمنللحزازياتالبوغيالطوريتركب

الطورويبرز.الأبوانجتنتجالقرنةتشبهبحافظةتنتهيقائمة

.اللوناخضرمورقرهيفمشيجيطورقمةفىالبوغي

الحصولفيالمشيجيالطورعلىالبوغيالطورويعت!د

المجتمعمنجزءاالمشيجيالطورويمثلوالماء.أخذاءاعلى

.بالحزازياتالمعر:!النباقط

بدونتتزايدأنللنباتاتيمكن.الحفريالتكاثر

منلجزءيمكنالخضريالتكاثرفخلال،الجسميالتكاتر

التكاثريحدثجديد.كاملنباتإلىينموأنالنبات

غيرأجزاءتكونأنالنباتتستطئأجزاءحيثالخضري

عضولأيويمكنبالتجدد.تعرفعمليةخلال،موجودة

نأزهرةأو،ورقةأوساقا،أوجذرا،أكانسواءالنباتمن

مفردةخليةمنالنباتينموقدبلجديد.نباتإلىيتكاثر

آخر.نباتمن

ذاتالنباتاتفيالخضريالتكاثريحدثماوغالبا

.مباشرةالتربةسطحأسفلأوأعلىأفقياتمتدالتيالسيقان

تعرفرفيعةسيقانا،المثالسبيلعلى،الفراولةنباتيرسل

التربة.سطحامتدادعلىتنمو)المدادة(الجماريةبالسيقان

جذوراللأرضملامستهانقاطعندالجاريةالسيقانوترسل

فىالنبيتاتوهذه(.جديدةوسيقانا)أورافا،نبيتاتتعطي

الطريقةبهذهويتكاثر،الأبالنباتمنجزءالأمرواقع

السراخس،منكلالأرضتحتمميقانبوساطة

أنواعوبعض،الأعشابأنواعمنوالعديد،والمسوسن

الأشجار.أنواعوبعض،الشجيرات
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الخضريلتكاثرا
الآخربعضهاويخرح.الأرضيةالسيقانمنخضريامجموعاالنباتاتبعضوتعطيالسباتاتخضريا.منالعديديحكاثر

والترقيد،والتطعيمالتعقيلفىكماأطرقاهدهالناسويستخدم.جديدةنباتاتإلىوتنموجذورا،تحملهوائيةغصونا

مرغوبة.خ!ائصذاتتبىظلإظجالهر!

لا!لأيإفي1!!1؟؟.لململم!!لم!!العقل!فيإإأأ

لم/لم،:2!؟لأبرء،/!102.

/لمرلم7!،لألم،

-ء،بر/3يتاص،صع:لمبر؟*!!رى!أا3؟أعا"

لعميل!ا"!لم"3!"لىئجءلمل!!لملآ؟.*3!!صل!ا-(!2

جم!الترجديدة*!رينزجم!مة؟!إأ+7!بن ،/صس+!ء!-كلث!لاممسدههىإ،("أ.ال!!

11ة111/لمة

الفرميالترقيدالتطعيم

!اقخضريمجموعبرعم

مصر/!فىر!

،ب!ه!كنرث!كبر-سصسلأأأ\1!عقلررالسا!د-

الارضيةالساق

-لأباالنبا!

،2*/لا؟؟،ىء//،7ص/لاء.س.حديدنبات!!محه!3*!ننلبب!-لم-ممى *؟بر(جاريةساق

ى،!،!-ك!!!ءصسسحسكا

الجاريةالسيمان

كأعشابتنموالتيالنباتاتمنالعديدوتستيم

ويصعب.الخضريالتكاثربوساطةسريعاالانتشارضارة

مرةالمفقودةأجزأؤهاتنموحيث،النباتاتهذهإبادةأحيانا

البريالهندباح!نباتينموالمثالسبيلفعلىبالتجدد.أخرى

جذرهمنجزءتركإذاجديدةوأوراقاسيقانا،ويعطي

التربة.داخل

منالإكثارفيالخضريالتكاثرمنالمزارعونويستفيد

والموز،،التفاحمثل،المهمةالغذائيةالمحاصيلمنالعديد

البطاطسبتجزئةمثلايقومونحيث.والبطاطسوالبرتقال

)برعم(عينعلىجزءكلاحتوأءويرأعىأجزاء،عدةإلى

البطاطسمنقطعةكلالنموخلالوتتحول.الأقلعلى

نباتاتالطريقةبهذهالتكاثرينتججديد.بطاطسنباتإلى

البطاطس.بذورزرعتلومماأسرعجديدةبطاطس

زراعةعندكذلكبكثرةالخضريالتكاثريستخدم

والسولمسن،،الدلابيثمثلالنباتاتمنفالكثير.الحدائق

الكورمات.أو،الأبصالبوساطةتتكاثروالتيوليب،والزنبق

الإزهارمرحلةإلىلتصلأطولفترةالنباتاتهذهتستغرق

.البذرةمنتنموعندما

رئيسية،طرقبثلاثالنباتاتمنالعديدالناسيكثر

3-الترقيد.،2-التطعيم،-التعقيلأ:هي

(النباتمن)أجزاءالعقلامشخداميتضمنالتعقيل

إذا،سيقانالعقلومعظم.الناميةالنباتاتمنتؤخذ

ثمجذورلهانمترطبةتربةفىأوالماء،فيوضعت

نباتاتمنعديدةأنواعوتتكاثر.مكتملنباتإلىتطورت

.السيقانعقلبوساطةوالشجيرات،الحدائق

وضعمنبدلالكن،العقلكذلكيشملالتطعيم

يعرفاخربنبات)تربط(تطعمالتربةفيأوالماء،فيالعقل

منالسفلىوالجزء،الجذريالمجموعالأصليوفر.بالأصل

ويستخدم.العلويالجزءالعقلةوتكونالجديد،النبات

أنواعبعضمنكبيرةأعدادنموفيالتطعيمالمزارعون

حيث،التفاحمنمعينةأنواعذلكفيبما،الفاكهة

،المرغوبالتفاحنوعتعطيالتيالاشجارعقليأخذون

الجذريالمجموعذاتالتفاحأشمجارعلىتطعيمهاويتم

تطعيمانظر:اللتطعيم(.الختلفةالوقلمناقشة.القوي

.النبات

الترقيدففىجديد.نباتجذورلإنباتطريقةالترقيد

وجودويؤدي.النباتقاعدةحولالتربةتكومالهرمي

بعدالفرعيقطعثم،النباتفرعمنالجذورنموإلىالتربة

جزئئاالفرعيقطعالهوائيالترقيدوفي.ويزرع،ذلك

أحدمنتتكوندباليةمادةالقطععلىيوضع.سم8يطول

ويغطىرطبا.لحفظهسفاجنمحزازيسمىالحزازياتأنواع

وتتكونالماء.منهالايتسرببلفافةالفرعمنالجزءهذا

،الفرعيقطعالجذورنمووبعد.القطعبمنطقةجديدةجذور

.ويزرع

النباتاتتنموكيف

حصولهالطريقةتبعامجموعتينإلىالنباتاتتقسم

ذاتيةبأنهاالخضراءالنباتاتجيمعوتعرفغذائها.على

يمكنها)كلوروفيل(،يخضورعلىتحتويحيث،التغذية

الغذاء،إنتاجفىواستخدامهالش!سضوءاقتناصمن

الأنواعوتعرفالنمو.فيإليهاتحتاجالتيالأخرىوالمواد

إلىوتفتقر،التغذيةذاتيةغيربأنهاالنباتاتمنالأخرى

وقدغذائها،إنتاجتستطجعولا)الكلوروفيل(،اليخضور

رمية.أو،متطفلةتكون

نموأثناءتحدثرئيسيةعملياتأربعالجزءهذايتناول

هي:العملياتهذهالخضراء.النباتاتأنواعغالبية
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الضوئي،3-التركيبالماء،2-حركة،-الإنباتأ

تؤثرالتيالطريقةأيضاالجزءهذايناقشكما.-التنفس4

النمو.علىوالبيئة،النباتوراثةبها

عدمبفترةعديدةبذوروتتميز.البذرةنموهو.الإنبات

.بالكمونتعرفالفترةوهذهنموها،بدءقبيلنشاط

فصلخلالالعالمأنحاءمعظمفىالفترةهذهوتحدث

فيالبذورتبدأذلكبعدالربيعفصلحلولوعندالشتاء،

النمو.

حرارةدرجةلتنمو:أشياءثلاثةإلىالبذورتحتاج

أفضكنمؤاالبذورمعظموتنمووأكسج!ت.ورطوبةملائ!ة

بذورتنبتوقد.م3و.م518بينحرارةدرجةعند

درجاتعندباردةمناخيةظروفتحتتعيشالتيالنباتات

المناطقفىبعضهاينبتقدبينما،منخفضةحرارة

علىرالبذووتحصل.مرتفعةحرارةدرجاتعندالاستوائية

أجونةإلىالرطوبةوتؤدي.التربةمنلهااللازمةالرطوبة

كماحلالها،منالناميةالأجزاءبخروجيسمحمماالقصرة

فيدورهالأداءالبذرةفيمعينةموادكذلكالرطوبةتهيئ

زائدةلكميةتعرضتماإذاالبذرةتتعفنوقد.البذرةإنبات

فيحدثالماءمنضئيلقدرعلىحصلتإذاأماالماء،من

وتحتاج.الإطلاقعلىيحدثلاقدأوببطء،الإنبات

أثناءبداخلهاتحدثاكتىللتغيراتالأكسجينإلىالبذور

.اللإنبات

لإنتاجاللازمةالأجزاءكافةعلىالبذرةجنينيحتوي

الغذاءتمتصأكثرأو،فلقةعلىيحتويوقدصغير،نبات

يؤديوهذاالماء،البذرةتمتص.الناميةالبادرةسويداءمن

صغيرةبادرةظهوروإلى،القصرةوتمزقانتفاخها،إلى

تحتبالسويقةالبادرةمنالسفلىالجزءويعرفجدا.

الجذروتعطي،السفلىالجنينيةالسويقةأوالفلقية

ويكون،التربةفيالبادرةالجذرهذاويثبت،الرئيسى

المعدنية.والأملاحبالماء،البادرةيمدالذيالجذريالمجموع

بالسويقةويعرفالبادرةمنالعلويالجزءذلكبعديبدأ

أعلى.إلىالنموفىالعلياالجنينيةالسويقةأوالفلقية

فوقالسويقةطرفلدى)الريشة(الجنينيةالساقوتوجد

وفي.الأولىالأوراقيعصالذيالبرعموهي،الفلقية

يحملالفاصوليامنالعديدةالأصنافمثلالنباتاتبعض

الذرةوفي.التربةخارجالفلقاتالفلقيةتحتالسويقةنمو

.بالبذرةالتربةداخلالفلقاتتبقىالأخرىوالنباتات

أسادرةاتكونأنبعدغذاءهاتصنعأنالبادرةوتستطيع

الفلقاتإلىتحتاجلاوحينئذبها،الخاصةوالأوراقالجذور

بالغذاء.تمدهاكي

الجذور،قممعلىالطولفيالنباتاتغالبيةنمويقتصر

الإنشائية.بالخلاياالمناطقهذهخلاياوتعرف،والفروع

خلالإليهتحتاحالديالعذاءالخضراءالباتاتتصحأخضر.نباتنمو

فيأساساتحدثوالتي،العمليةهذهتمطلق.الضوئىثي!الترعملية

ماءمعالكلورولميليتفاعلفيل(.احطورر)االيحصوربوساطة،الأوراقا

العذاء.ل!!اجالشمسوضوءأ!واءام!اممربوناأ!صيدوثانيالتربة

إلىالسيقالىخلالالغداءيحملحاصلاقللشحداتالساتاتعالبية

والاستعاضةالنمو،فيالغداءهداويستحدم.اساتاأحزاءكافة

والتحري!.

ثالىيدح!ط
الأوراقتخرج

!ثثلآزر-!+تخش
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بهاتنموالتيالطريقة

.نباتإلىالبذرة

!وقلسويقةا

لثلقحةا

احسويقها

تيهر

لعلقيةا

لفلقةا

لريشةا

ار!طاعهذايوف-

الفاصوليالبدرةالمنصف

القصرة.بداخلالحمير

كا-1!إلىالبذرةتحتاححديد.نباتاضكويناللازمةالأحزاءكافةعلىالبذرةتحتوي

أ!لا3-نمويعرف.الأكسحين3الرطولة2الددءأالنمو:لتمدأأشياءثلاثة !ع!.العمليةهذهفىالرئيسيةالخطواتالرسماويوضح.بالإنباتالبذرة

،لألىالااقالأالريشة

ووليه!خ!-سورفى

لأ؟أغلقاتامىءلى-+--الفلقةط

الساتالفلقمةتحتالسويقة

البذرةعطهاء!آ!لا

س!س!سا!سس!حمط!لا!لألملاكي!ربرهصرحي!لأ!سححح-!،؟!لا؟؟

ىء-لأ!غصو

!ثر.!ب!الابتدائىالجذرلألأ-الابتدائيالحدر

لأعلى،احعماقاتنموالريشةالفلقاتتحررأسفلإلىالجدرأثناءنمووتكونالعدرة،تنشق

الأوراقالريشةوتكون.المصرةوتسقط.التربةأسساقايخترقالحدرالفلقيةتحتالسويقة

الأولى..الابتدائي

مختلفوتعصسريعا،وتنموالخلاياهذهتنقسم

فىوتتكونالنا!ةالنباتمنهايتركبالتيالأنسجة

طبقاتاسممكفيتزيدالتىالأخرىوالنباتاتالأشجار،

هيالمنطقةهذه.والخشبالقلفبينالخلايامنجديدة

منجديدةطبقاتوتتكون)الكمبيوم(.المولدةالطبقة

هذهوتعطيسنويا،الطبقةهذهنشاطنتيجةالخلايا

عمرتقديرمنالناستمكنالتيالخشبحلقاتالطبقات

.الشجرة

تنتج.عديدةلسنينالمعمرةالنباتاتأنواعبعضتعيع!

أنواعتعيشبينما،سنةكلبذوراالمعمرةالنباتاتمعظم

فقط.واحدعاملنحو-الحوليةالنباتاتوهى-أخرى

-الحولثنائيةالنباتاتوهي-أخرىأنواعأيضاويوجد

فيالنباتاتنموطريقة

والسمك.الطول

حارحي

المحتلفةالأنسجةوتكونسريعاالمناطقهدهخلاياتنمووسيقانها.حذورها،قممعلىالباتاتمعظمانمويقتصر

سميحيةطبقةالسمكفىتنموالتيالأحرىاوالباتاتبالأشجار،وتتكورالنمو.المكتملالنماتمنهاتحركبالتي

.بالمباتاتالنمومماطقالرسميوضحس!ويا.مباشرةالقلورتلي

منطقة

تؤدي

ياالحلا

!يها

وظائف

منطقة

اسحتطالة

الحلايا

معطقة

نقساملاا

لحلويا

لسريعا

لرعما

خارجي

البراعمتكوينمحصمهآ

الحديدةوالأوراق

الانقسا*ممطقة

السرئالحلوي

منطقة

اممتطالة

الحلايا

تؤديممطقة

فيهاالخلايا

محددةوظائف

حارجىداحلى

طبقاتالمولدةالطبقةتعطي

والقلفالحمتبم!حديدة

فيفحتسيئاشيئاالتربةداخلالحذورتتعمق

القلنسوةأعلىالخلايافيهتنقسمالذيالوقت

وتستطل.مباشرة

الرع!حلاياتمقسمحيتالسيقادتستطجل

لعدفيماالخلالمحاهذهتعطيسريعا.الطرفي

.والاوراقوالأزهار،البراعم

سسويا،السمكفيالخشبيةالسيقانتزداد

الحلويالانقسامصالحديدالنموينتح

)الكامبيوم(.المولدةللطبقةالسريع
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الحوأ!وثنائية،الحوليةالنباتاتمعظموتنتج.عامينتعيش

بمالحصلثنمائيبمالحوليان!:.نقصأواحدةمرةالبذور

المعمر.النبات

.مستمرةبصورةالماءإلىأسباتايحتاجالماء.حركة

مروشيرةكميةعلىالنجاتخلايامنخليةكلوتحتوي

بالوظائ!تقومأدالماء،هدانبدرالخلايا،ولاتستطيعالماء.

صذأ!كالماءويحم!!.أخباتاداخ!!تحدثالتيالعديدة

.النباتفيآخرإلىجزءمناللازمةالمواد

تمتصالجذور.عبرالنباتإلىالماءمعظميدخ!!

منمعينةمعدنيةوأملاحا،اشطولةدقيقةجذريةشعيرات

التناضبح.انظر:)الأسموزية(.التاضحبخاصيةالتربة

بهاالتيتلك-الوعائيةالنباتاتفيالموادهذهوتشقل

بالجذور،الخشبنسيجخلال-خاصةتوصيلأنسجة

الماءيستخدمالأوراتوفي.الأوراقإلىوالسيقان

هذاا!اءيحم!!سماالغذاء.تكوينفىالمعدنيةوالأملاح

.أ!نباتامرالأخرىاالأحزاءأإاللحاءنسيجخلالالغذاء

يخرخر،النتحعمليةخلالالاءالنباتاتتفقد

.ا،وراث1سطوحعلىالموجودةالثغورخلالألماءاهذا

0000003منأحضريفقدأسذرةانباتأنأ!لطءاويقدر

النتح.بوساطةأضمواموسماخلالهكتارلكلماءلتر

يحميالمفقودالماءهذاأنالنباتعلماءبعضويعتقد

ضوءيسببهااكتيالحرارةدرحةارتفاعأخطهارمنالأوراق

الشمس.

أضباتاتاتصئبهاالتيالعمليةهو.الضوئيالتركيب

بوساطةأصشم!راضوءالحضراءالنباتاتتقتنصالغذاء.

الكربونأكسيدثانييمكنوهذاأس!طوروفيل(،)االيخضور

التربةمنالمعدنيةوالأملاحالماء،معالاتحادمرالهواءمن

لتنفساللازمالأكسجينينطلة!كذلكالغذاء.وإنتاج

الحيوية.العمليةهذهنتيجةأ!واءاإلىوالحيواناتالإنسان

صغيرةأجسامفيالضوئيالترحجبامعضمأيحدت

الخضراء.بالبلاستيداتتعرفالنباتأوراقخلاياداح!

اليخفورعلىالخضراءأجلاممتيداتاكحذهتحتوي

الطاقةوتعمل.الشمسضوءيمشصأ!ذيا(أعلوروشي!)ا

إلىالماءجزيئاتانشطارعلىالشمسمنالمستمدة

مإلكربونالهيدروجينويتحد.وأكسجين،هيدروجين

السكرويهيئسكر.لإنتاجالحربونأكسيدثانىمن

،والفيتاميناتأضشا،واوانبروت!ت،،الدهنلإنتاجالنبات

الفوئي.التركيبالظر:.لبقائهاللازمةالأحرىوالمواد

المتطفلةبالنباتاتوتعرفالنباتاتلعضتحتوي

اليخفصرمادةمنقليلعلى،الر!ةوالنباتات

تستطيعلاوبالتاليمنه،شعيئأتحويلاقدر(أ!طوروفي!)ا

هذهعلىويتحتم.الضوئيالتر!جببوساطةغذائهاإنتاخ

تلازم.خارجيةمصادرعلىعذائهافيالاعتمادالمباتات

الموادعلىمنهاوتحصل،حيةنباتاتألمتصفلةاالنباتات

علىالرميةالنباتاتتنموبينماإليها،تحتاجأضياأسغدائيةا

الموأدغذائهافيتستخدمأو،ومتحللة،ميتةكائنات

الحية.أممائخاتاتنتحهاالتيالعضوية

التيالمتطفلةالنباتاتمنوالحامول،الدبقويعد

على،الدبقوينمو.العالممنكشيرةمناطقفيتنتشر

حيثجزئيامتطفلوهو.عديدةأشجارجذوعوفروع

غيرالنباتاتحصولطريقة

غذائها.علىالخضراء

،أحرىحيةكائاتص!عذائهاعلىالمتطفلةأعساتاتاخصماعدائها.صر!الحضراءعيراصاتاتاتستطيعا،

الحية.الحاثماتتصسهااقيادافيعلىأ:،المتحللةئاتأءباعرألمتصفلةاأحاتاتاتعيعق1

علىيحموحرئامتطمانماتالدبق

الأملاحوااماء،ا!حهايأحدرالأشحار،ا

أوراقه.داح!!العداءي!جعلكنه،المعدلية

ى!فيالمباتهدايحمو.!متصأألاتالحامول

حدررلإر!العدائهع!ويحطمتشاممة،

الأحرى.ااضاتاتاداح!!الممصاتهي!تحصصة

النباتهذاينمو.رميساتالهنديالغليون

عدائهفيويستخدمياتاغص!إام!قريبا

.الفطرياتتصسعهاانتيأعضويةاالواد



)مترم(رمينباتالهنديوالغليون.غذائهبعضيصنع

الموادغذائهفيويستخدمالفطرياتمنقريباينمو

رافلسيانباتوينمو.الفطرياتتنتجهاالتيالعضوية

،النباتاتمنغيرهومميقانجذورعلىمتطفلاالعملاق

قطريتعدىوقد،نباتلأيعرفتزهرةأكبرويحمل

سم.09رافلسياأزهار

الطاقةلإطلاقالغذاءفيهايستهلكعملية.التنفس

للنمو،الطاقةهذهالنباتويستخدم.للنباتاللازمة

التنفس،عمليةخلالالسكرهدمويتموالتعويف!والتكاثر

ثانيوينطلق،الأكسجينمعالهدمبعفنواجوتتحد

النهارأثناءالتنفسيحدثوالماء.،والطاقةالكربونأكسيد

التركيبمنالعكسعلىالنباتحياةطوالوالليل

ويتزايد.فقطالنهارعلىحدوثهيقتصرالذيالضوئي

فصلفيوالأوراق،البراعمنمومعكبيربمعدلالتنفعر

الشتاء.فصلبقدومويتناقص،الربيع

بناءالنباتنمويتحدد.النباتنموعلىا!لؤثرةالعوامل

النباتوراثةتحدد،المثالسبيلوعلى.وبيئته،ورأثتهعلى

العواملهذهوتنتقلوحجمها،،الزهرةلونمثلصفات

ضوءعلىالبيئيةالعواملوتشتمللآخر،جيلمنالوراثية

التربة.وظروف،والمناخ،الشمس

النباتجمئخلايانواةداخليوجد.الوراثيةالعوامل

علىتشتملالتيالصبغياتهيالصغرمتناهيةأجسام

علىالأجسامهذهوتحتوي.بالمورثاتتعرفوحدات

الخلاياانقساموعند.النباتنموتوجهالتيالتعليمات

بزراعةاسباتاتاعلىالحاذبيةتأثير!شاهدةيمكن.الأرضيالانتحاء

الموجبةالأرضيةالجاذبيةالصورةتوضيع.الوضعمقلوبةدرةحبوب

الحاذبية.مصدرنحوأسفلإلىونموهاللحدور،
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.نموهعلىتأثيرداتالنماتلهايتعرضالتياليوميةالإضاءةكمية

من،تعرضتلكنهاالعمر،متماثلة)أعلاه()البتوليا(البطونيةلباتات

يوميا.ضوءساعة24و2و،16و21و8إلى،اليمينإلىاليسار

تمت)أعلاه(،التجربةفي.النباتنموعلىتأثيرداتالهورمونات

ولم.الحلنفتالينحمفه!بهورموناليسار()إلىالساتعقلةمعالجة

اليمهب(.)إلىالتىتعالإلعقلة

ساتساقتبديالضوء.يسمبهاالحناءحركةالضوئيالانتحاء

ثابتمصدرنحومتحهةتمموحيتموحبا،ضوئياانتحاءالقوليوس

للضوء.
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خليةحس!!إلىالتعليماتهذهتنتقلعددهاوتفماعص

الوراثة.؟الخليةانظر:.جديدة

دوراوتؤديأضباتاداخلتصنعموادأيضاتوجدكما

بالهورموناتالموادهذهوتعرف.النباتنموتنظيمفي

وإنتاجالجذور،نمومثل،أسنباتاأنشطةبعضفىوتتحكم

أسدقةاوحهعلىأصباتاعلماءلايعرفوالثمار.الأزهار،

منأحس.النباتيةالهورموناتجميعبهاتعملالتىأطريقةا

فيتؤثربالأكسيناتتعرفمعينةهورموناتأنالمعروف

رتساعد.والسيقانوالجذور،،والأوراق،البراعمنمو

طولزيادةفىبالجبرليناتتعرفأخرىنموهورمونات

كماالبذور.إنباتمنوتسرعالإزهار،وتسبب،النبات

علىتعملبالسيتوكينيناتتعرفأخرىهورموناتتوجد

الخلايا.انقسام

والمناخأ!سوء،اإلىالنباتاتكافةتحتاج.البيئيةالعوامل

بة.إامنالمعدنيةالأملاحواالماءمنكافيةوكمية،الملائم

ويزدهر،الشمسفىأفض!!نمواتنموالأنواعبعضلكن

فىكذلكالنباتاتوتختلف.الظلفىالاخربعضها

تتحملها.التيالحرارةدرجةوفى،تحتاجهالذيالماءمقدار

كافةوحجمنمو،سرعةعلىالبيئيةالعوام!!هذهوتؤثر

وتكاثرها.النباتات

والظلامالضوءفتراتبطولكذلكالنباتاتنمويتأثر

الخسمثلالنباتاتبعضتزهرولالها.يتعرضالتي

هذهوتعرف.طويلةالإضاءةفترةتكونعندماوالسبالإلا

ذلك،منالعكحروعلى.الطويلالنهاربنباتاتالنباتات

وبنت)الأقحوان(الذهبوزهرةالنجمةزهرةنباتاتفإن

عندمافقطوتزهرالقصيرالنهاليبنباتاتتعرفالقنصل

مثلأخرىنباتاتتوجد!صما.طويلةأظلامافترةت!صد

وتعرف،الإضاءةفترةبطولتتأثرلاأطهماطمااو،القطيفة

.اليوممتعادلةأضباتاتلا

.أخرىبطرقبهاتنموالتىبالبيئةكذلكأضباتاتاوتتأثر

تعرفانحناء،حركةالنباتيبدي،المثالمسبيلفعلى

في)قوة(خارجيمنبهيتسببالانتحاءوفيبالانتحاء.

أذالنباتيكونوقد.الاتجاهاتأحدنحوالنباتانحناء

،نحوهالنباتلانحناءتبعاسالبانتحاءأوموجبانتحاء

التيللمنبهاتتبعاالانتحاء،تسميةوتتما.عنهلعيداأو

والانتحاءالضوء.عننابخانحناءأ!موئيافالالتحاء.تسببه

الماء.يسببهالمائيوالانتحاء،الجاذبيةتسببهانحناءالأرضى

موجباضوئياانتحاءنافذةعلىالنامياضباتايبدي

وعلىالضوء.مصدرنحووأوراقهسيقانهتنموعندما

وتنموسالبا،ضوئياانتحاءالجذورتظهر،ذأكمنالعكس

تا!باظأ!فعلىالبداقيالعالاتهدهفيالباتاتواشتملت.لالحالمالمستسمعاتمماطقلميالغالاتنموبدأ،شهةملا.يين014نحومنذ

.والحشراتالبرمائياتأولتقريما،الفترةهده!سشظصتقدىر،والسرحسيات،الحصالىوديل،الدئ!رحل!حموعةمنالمعاصرة
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فإذأموجبا.أرضياانتحاءالجذوروتبديالضوء.عنبعيدا

إلىتنموجذورهفإنالوضعمقلوببصلأوبذرةزرعت

البصلةهذهساقوتبدي(.الجاذبيةمصدر)نحوأسفل

مصدرعن)بعيداأعلىإلىوتنموسالبا،أرضياانتحاء

الجذور،فىأساساالمائيالانتحاءويحدث(.الجاذبية

الانتحاء.انظر:.موجباعادةويكون

نباتلمسفعند.لمستماإذاالنباتاتبعضتتأثر

وتتهدل،تنطبقماسريعاوريقاتهفإن)المستحية(الميموزا

فيتغيرنتيجةالحركةهذهوتحدث،الساقنحوفروعه

النباتووريقاتفروعوتعود.معينةخلاياداخلالضغط

المنبه.تأثيرزوالبعدالأصليوضعهاإلى

النباتاتتدكيركيف

الشمس،ضوءعلى،الحيواناتمثل،النباتاتتتنافس

النباتاتبعضوتستطجع.الأخرىالحياةوضرورياتوالماء،

بعضهامنأفضلوالتكاثرالنمو،-الحيواناتبعضمثل-

عنجدامختلفةالنباتاتتكوناسشينآلافوبعدالاخر.

بيئاتهامعالبقاءتستطعالتىالنباتاتتتأقلمأسلافها.

للأصلح.البقاءأوالطبيعىالانتخابتسمىعمليةخلال

الطبيعى.الانتخابانظر:

المبكر،تاربالنباتاتالمقالةمنالجزءهذايتتبع

وانتشارا!اء،لتخزينالنباتلتأقلمالمهمةالاشكالويخاقم!

غيرالنباتاتمجموعةالجزءهذايصفكماالبذور،

افتراسمنتمكنهامعينةبطريقةنفسهاكيفتالتي،العادية

التيالطرقبعضبمناقشةوينتهيبها،والتغذيالحشرات

.النباتاتتغييرالإنسانبهاأستطاع

س!إلأرضعلىنباتأولظهر.البدائيةالنباتات

القديمة.الحياةحقبخلالسنةمليون043منأكثرمنذ

النباتاتمنأياتماثلولا،للغايةبسيطةالنباتاتهذهوكانت

النباتاتهذهأجسامأنالمحتملومن.اليومنشاهدهاالتي

الماءلنقلالنسئالمتخصصإلىوتفتقر،العصىتشبهكانت

نأالنباتعلماءمنكثيرويعتقد.الوعائيةالنباتاتفيكما

وعائيةلنباتاتأسلافاكانتالبدائيةالأرضيةالنباتاتهذه

النباتاتوهى-الوعائيةالنباتاتلأولىيكنولم.بدائية

تمتدسيقانمنتتألفوكانتجذور.أوأوراق-الريياوية

علىأفرعذاتعمودياتنموأخرىوسيقان،الأرضعلى

هذهتكونأنالمحتملومن3.الإنجليزيالحرفشكل

سم.9و.06بنماارتفاعإلىنمتقدالنباتات

عنالتريمروفيةتسمىوهيأكبر،نباتاتتطورتوربما

نباتيجسمذاتالتريروفيةوالنباتات.الريخياويةالنباتات

لهايكنلمولكن،عديدةوفروعسيقانولهاتعقيدا،أكثر

،صغيرةأخرىوعائيةنباتاتظهرتكماجذور.أو،أوراق

النباتاتمنقصيرةفترةبعدالزوستيروفيليةالنباتاتهي

النباتعلماءبعضويعتقدمنها.انحدرتوربما،الرينياوية

أسلافالزوستيروفيليةوالنباتات،التريمروفيةالنباتاتأن

نأويرونحاليا.الموجودةالوعائيةلجمئالنباتات

أنحدرتقدالبذريةوالنباتات،الحصانوذيل،السراخس

نحومنذمتلاحقةتغيراتخلالالتريمروفيةالنباتاتمن

رجلمجموعةأنيعتقدكما.سنةمليون036إلى804

عنتطورتقدالرصنونباتات،الريشيةوالحزازيات،الذئب

تقريبا.الفترةنفسفيالزوستيروفيليةالنباتات

الأرضعلىالأولىالوعائيةالنباتاتانتشاربدايةوعند

عليههىعماتماماتختلفالأرضيةالكرةعلىالحياةكانت

الهواء،نسماتفىحفيفاتحدثأوراقثمةتكنفلم.الآن

تعمقولم.وهناكهناتدبحشراتبضعهناكوكانت

.الارضعلى(فقريعمودذات)حيواناتفقاريات

نباتاتظهرت،الأرضعلىالظروفتغيرومع،ولكن

نحومنذالكربونيالعصروخلال.جديدةوحيوانات

أكبر،وعائيةنباتاتظهرتسنةمليون092إلى036

لمجموعةالتابعةالأشجارمنهائلةغاباتالأرضوكعست

،الحصانوذيل،والسراخس)الليكوبودية(،الذئبرجل

لهذهالضخمةالنباتاتواندثرت.البدائيةالبذريةوالنباتات

بعدفيماكونتشاسعةمستنقعاتفيوتحمعت،الفترة

النباتاتهذهكونتولقد.الفحممنهائلةتراكمات

الولاياتشرقىوفيأوروبافيالموجودالفحممعظم

وغربها.ووسطهاالأمريكيةالمتحدة

خلالوفرةالنباتاتأكثرالبذورعاريةالنباتاتصارت

مليون024نحومنذبدأتالتيالمتوسطةالحياةحقب

السيكاسيات،،الخروطياتنباتاتهاأهمومن.سنة

الضخمةللديناصورأتغذاءتستخدموكانت،والجنكات

كما.الفترةهذهخلالالأرضفيتتجولكانتالتي

اندثرتلكنهاالبذور،عارياتمنعديدةأنوأعازدهرت

الزهريةالنباتاتأوالبذور،كاسياتأولىوظ!ت.الان

أمثلتهاومن،المتوسطةالحياةحقبنهايةمعالبدأئية

!نوعددالماء،وزنبق،والصفصافوالجميز،،المجنولية

الحاضر.الوقتفيالموجودةالأخرىالزهريةالنباتات

63نحومنذبدأتالتىالحديثةالحياةحقبوخلال

المناطقمعظمالبذوركاسياتغاباتكعست،سنةمليون

حيواناتظهوروبدأ.الأرضفىوالمعتدلةالاستوائية

فيالكبيرةالرعيوحيوانات،الطبيعيةالحشائشأرأضي

الحديثة.الحياةحقبنهاية

عبرالنباتيةالأنواعمنالعديدفيتكونتالماء.تخزين

لهاهيأمماوتخزينهالماءلامتصاصخاصةأنظمة،السنين

الصباراتفلبعض،القليلةالأمطارذاتالمناطقفيالبقاء



النبات09

نا!اصه!احعيمضاصتم!ص!هاعديدذحصائمرذاتالصحراويةالنباتات

اخليلةشالأمصاهـاامراطاء،ا-هـممااصاريحتردالشديد.الحماددات

ا!صارية.االسميحةمميقانه

سطحألممف!!كبيرةلمساحاتتنتشرجذورالمثالسبيلعلى

وا،الخفيفةالأمطارامنسريعاالاءوتمتص،مباشعرةالتردة

وتحتزنالصحراء.فيتحدثالتيأ!جائيةاالفيضانات

أحصارية.اسيقانهافيالماءالصبارات

إلىالطبيعيالانتخابخلالالصباراتأوراقتحورت

كثيراالأخضراأسصحهاتقلصالتأق!ما،لهذاونتيجة.أشواك

فقدهاقلوبالتالي-حجمهافيالتيأصنباتاتامعظماعن

الشكلهذالأوراقهاكانولما.أضتحاطريقعنأطماء

لموإذامسيقانها.فييحدثالضوئيالتركيبفإدالخاص

تستخدمفإنهاجذورها،حلالمنالماءأطصباراتيتيسر

الضوئي.شيباضراحلا!أطاءاص!بهانالخزر

الجفافظروفمعالتندرالباتاتكذأ-كتأقلمتولقد

أوراقهاسطوحكانتلحيثالمتجمدةا!لأراضيعنالناتجة

صلبة،تكونحيثالماء،لفقدخاصبش!!مقاومة

شنباتات،ذلكإلىوإضافة.الشعيراتعزيرةأو،ومصقوأسة

مغطاةتكونحيث،الأرضسطيعمنقريباتنموأضندراا

المناطق.هدهفيالشديدهالرياحلتجنبوبالتاليبالجليد،

انتشارفيرئيسيادوراالبذورتؤدي.البذورانتشار

البذوركانتفإذاتقريبا،العالمفىم!!انطإلىأضباتاتا

نوعلكلجمئالنباتاتفإنالأرضعلىمماشرةتسثمصأ

علىالإنسانساعدكذأسك.اهنطقةلفسشيتوجدسوف

معينةنباتاتوبعض،الغذائيةالمحاصيلبمقاأجدزرانتشاهـا

فيها.يستقراكتياطواقعإلى

علىتساعدهاالتيالخصائصمنبالعديدأجذوراتتميز

،عديدةبذوراالرياحوتحمل.شاسعةمناطقعبرالانتشار

الزغبذاتوالبذور،القيقبلشجرةالحناحيةتلكمثل

وضعجرة(،البريأ!سدباء)االطرخشقوننباتفي

جوزفىكماالماءعلىالبذوربعضتطفووقد.الصفصاف

.أخرىإلىأرضيةمنطقةمنالهند،

حيثالبذور،انتشارفىح!ذأ!كالحيواناتوتساعد

تعلقلزجةموادأوأشواكذاتأضباتاتابعضربدت!صد

أعضاءتتمك!.الميتروج!!حاصة،الأملاحاإلىقمتقرانتياشئيسيةأطعدلمجةالةإاشيالحشراتآحطةالباتاتتمموالح!ثراتأك!ةالنباتات

اهعدنية.االأملاحاعلىأحساصهاتحتويالتياتراتاراقتاصرمنالاتاتهدهفيحاصة

.()الالصأأسباتاشركفيتقعالحشرات

شيالمتحمعالمطرماءمعتحتد!وهي

الأسوبة.اتشمهالتىانيةالأس!وااالباتأوراق

راقه،أوعلىلرحةشعيراتدوالنديةنبات

سموائ!!تعمرهاآ،الحشراتتقتمص

هاضمة.

سريعاتطبقالذبابشركنباتأوراق

هضمتمامعقبوتمفتحالحمتعرة،على

الفريسة.



.أخرىإلىمنطقةمنتهاجرالتيالحيواناتريحقأوبفراء

لالكنهاوالثمارالتوتالحيواناتمنعديدةأنواعوتأكل

جسممخلفاتمنكجزءرالبذروتنتشرالبذور.تهضم

.الحيواناتهذه

بذورها.انتشارعلىالنباتاتمنأنواعبضعةتعمل

والمجزاعةالبلسمنباتاتثمارتقذف،المثالمحبيلفعلى

لمسة.أدنىلدىبذورها

تنمواللاحمة(.)النباتاتالحشراتاكلةالنباتات

منكافقدرإلىالتربةفيهاتفتقرالتيالمناطقفيأساسا

النباتاتهذهتأقلمت.النيتروجينخاصة،الرئيسيةالمعادن

ماعلىللحصمولأوراقهافيالحشراتوهضماقتناصعلى

أكلةالنباتات!ذهتصئكذلك.المعادنمنيلزمها

آكلةالنباتاتوتضم.الضوئيبالتركيبغذاءهاالحشرات

.الذبابوشركالنديةونباتات،النابنطنباتاتالحشرات

ويتجمعالشكلأنبوبيةفهيأضابنطانباتأوراقأما

حلوةموادأنبوبةكلحافةحولويوجدالمطر.ماءبداخلها

بداخلالدقيقةالشعيراتوتمنع.النباتإلىالحشراتتجذب

الهروبمنالضحيةالحشرةأسفلإلىوالمتجهة،الأنبوبة

أثناءالحشرةقوىوتضعف.الأنبوبةإلىدخولهابعد

*!1!ا!ل!!انحرممو!ث!اس

ينح!4-خرخإ-ح!-----سجيهس
!!رو!=!س-س---

:!يهجه!"!ممإى!3!لم

حشجمث!سسكل!ءلإلألإلأجس!لأ!لأ

جمئرتممض

.جإلأء!/!-*-

،ثبمازرخ،،جلالإلأ؟إأ

رض!ء!لأ!لأأالقيقب

كأ(الرياح)بوساطة

صكا("لمحيوان)بومماطةأ!إ!

بيرلدالساالطرخشقون

(الحيوان)بوساطةخ*لأالرياح)بوساطة

.:*-!.ل!ا،لأثط!ثى

،يخ"بربرفي!ب!!نهلأح!!ءكا

لأ/-ءفيي!ممبزبر،جمثلأ!نرترك!"9!-ء888?ء"

بهم:اكاء؟،برفي2ش4بربر!2بربر!!"

لأالأ-:-ص!2!بر!،ك!!!س.ء،آب!ح!بر!ي!صءضس

جشتنن+"*!**لأ*لم

الماء()بوساطةالهندجوزأغذف(ا)!ساطةالمجزاعة

هاستسا!لمتنو!ؤ!اتور!الى!!لور.افيانتشارطريقة

والحيواناتالناسيساعدكماتقريبا.العالمفىمكانكلفىالانتشار

.طرقبعدةالبذورانتشارفي

19النبات

الأمريكيونالهنودطوره(أعلاه)الصورةجداصغيرشاميةذرةكوز

النباتعلماءيهدف.ولحميةكبيرةشاميةذرةحبوبعلىللحصول

مقاومةنباتاتوإنتاج،المحاصيلعلةرفعإلىالراهنالوقتفي

.للأمراض

النباتويهضم.وتغرقالماح!،فيوتنزلق،للهربصراعها

.الأوراقفيموجودةغددتفرزهسائلبوساطةالحشرة

لزجةموادتفرزشعيراتالنديةنباتأوراقعلىتنمو

علىحشرةالتصقتمافإذا.هاضمةعصائرعلىتحتوي

منمزيدويغطيحولها،الشعيراتتلتف،المادةهذه

بهضمهاالنباتيقومثمويخنقها،،الحشرةالسائ!!

تدريجيا.

لاقتناصمصاريعذاتأوراقالذدابشركولنبات

ورقةلكلالداخلىالسطحعلىويوجد.الحشرات

حشرةهبوطوعند.حادةأشواكحافتهاويحد،شعيرات

وتتشابك،كالشراكالورقةنصفاينغلقالشعيراتعلى

الأوراقتنفتح،الحشرةالنباتيهضمأنوبعد.الأشواك

جديد.من

دوراالإنسانأدى.النباتاتتغيرفىالإنساندور

مضتسنة000.01نحوفمنذ.النباتاتتغيرفيرئيسيا

نأالأوائلالمزارعونلاحظ،طعامهيزرعكيفتعلمعندما

هذهبذورفادخروا،غيرهامنأفضلتنموالنباتاتبعض

تطورتالكيفيةوبهذهجديد،منلزراعتهاالنباتات

طور،المثالسبيلعلى.بالعالمالأساسيةالغذائيةالمحاصيل

الذرةالصغيرةالشاميةالذرةكيزانمنالأمريكيونالهنود

وحينما.الحبوبالكثيرةالكبيرةالكيزانذاتالشامية

مأ294عامالجديدالعالمإلىكولمبوسكريستوفروصل



النبات29

منشاسعةمساحاتفيتزرعالمحسنةالشاميةالذرةكانت

أمريحا.

فيمحاولاتناللنباتاتالعلميةأسدراسةا!اعدت

أجرىفمثلا.ومرغوبة،فائدةأكثرنباتاتع!ىالحصول

البازلاءعلىتجاربمندلجريجوريدعىنمساويراهب

أرلستواكتيالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففي

قوانيروبامشخدام.الوراثةعلمامجالفيالأسامحيةاالقواعد

المحاصي!غلةفيكبيرةزيادةتحقية!للعلماءأمكن،الوراثة

وقد.الحشراتو،الأمراضامنأحديدباالإصابةتقاوم

م0791ىام!روحنورهـانالأمرحياكراصةعالماحصل

المحصوا!،عاليقم!!أ،ستنبا!أللسلامنوبلجائزةعلى

.للأمراضومقاوم

لنباتاءاعدأ

تصي!الأعداء،منمختلفةأنواغالنباتاتتهاجم

وتعتبرالعالما.أنحاءجميعفيالنباتيةالأنواعاكافةتقريبا

،أطخباتاتالرئيسيةالأعداءالحشريةوالآفات،الأمراض

راعة،إافيالانتشارواسعة،فادحةخسائرتسببحيث

لباتاتهامنال!صيرفقدوانتى،الزينةونباتات،والحدائق

وتسبب.اشبريةأخباتاتباالموحودةالطبيعيةالمقاومة

شىخسائرأضباتاأعداءمنوغيرها،والحشرات،الأمراض

حوافيإلىتصلالأمري!جةاالمتحدةالولاياتفيالمحاصيل

أضابخاالأمراضوتقللسنويا.أمريكيدولاربليون03

وتقلله%،أ5إلى01بمقدارللمحاصيلالإجماليأ!طنيا

.أخرى%أ5بنحوالحشرات

شحرةأوراق!عصمع!شصىالناريةاللفحةيسمىبكتيريمرض

صمئاتاجسار()1إلىا!ورةتوضئاواجم!!(.)1إلى،اعمترىا

المجهرية.اصاريةااللمحةلكتيريا

فخلال،مجاعةإلىالنباتأمراض!تفشييؤديقد

نحوتوفيالميلاديعشرأضاسعاأغرنامنالأربعيسيات

محصولتلفعقبأيرلندافينسمة000.075

أخرىأمراضقضتكما.فطريبمرضأغومياالبطاطس

فطرأبادحيث،معينةنباتيةأنواعمنكبيرةأعدادعلى

تنتشرالتىالدردارأشجارالهولنديالدردارمرضيسمى

أشجارأبادالكستناءلفحةيدعىوأخربريطانيا،معظمفي

أمريكا.دشمالا!نتشرةال!صستناء

منكبيرةأعدادابشدةالحشراتتتلورحصدأن

،الجندبأسرابتبيدقد،المثالممبي!شعلى.أخباتاتا

المدارية.وشبهالمداريةألمناطقافيأسباتاتاصاشةوالحراد

بأوراقتتغذىلأنها؟بالغةأضراراالححتمراتيرقاتوتسبب

منكثيرافإن،ذلكإلىوإضافة.والشجيراتالأشجارا

مثلالحيوانيةللافاتنتيجة،تموتأو،تصابالنباتات

.والقوارض،والأرانبالقملة

منعديدةأنواععنالنباتاتشيتنتج.الأمراص

جانبإلى،معينةفطرياتتحتمم!!.الدقيقةأص!ظئناتا

وتسبب.الخيطيةوالديدانأسفيروساتواالب!ضيريا،

.الأخرىالدقيقةالكائساتمنحثرأأطنباتأمرافماياتأغص!إا

.خطيرةبأمراض!أضباتاتاساتالفيررتصيبثما

النباتأنسجةإتلافمعينةبيئيةثوأ!اويم!س

المسببةالدقيقةأحسائناتباإصالتهتسهلأبالتاروإضعاشه

الهواء،تلوثال!وفهذهضمنومن.للأمراض

عادية،غيربصورة،المنخفضةأو،المرتفعةالحرارةودرجات

والمستوياتالتربةفياللازمةالغذائيةالعساصرونقص

والأكسجين.الضوح!منالمنحفضة

3؟غبر

!!!

3؟!ير

8!!ؤ

44ط!؟(

أ؟و743ع؟خ!

قص؟!

-؟ء"؟لى

ا*؟

3461!م*

!يرةى!

القمح،سيقانلهتصا!السوداءالساقصدأيسمىفطريمرض

أ!اعاتوضرء)اليسار(إلىمصاسةلساقسحصيةوصورةاج!ين()اإلى

.الحمرةإلىتميلسوداءفطرية
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وتتداخل.أجزأئهكافةعلىالنباتأمراضتؤثروقد

الضوئيبالتركيبالقيامفيالنباتكفاءةمععديدةأمراض

الموادأوالماء،سريانإعاقةأو،الأوراقإتلافخلالمن

وأ،الفوياتتغزووقد.والأوراقالسيقانإلىالغذائية

فيالخلاياوتقتل،النباتأنسجةالفيروساتأوالبكتيريا،

،الأوراقعلىالميتةالبقعتشيرفمثلا.محدودةمناطق

الأم!اكشإلى،الأوراقحوافوموتاصفرار،أووالثمار،

تدلكما.النباتخلاياالدقيقةالكائناتعندهاقتلتالت!

الجذور،علىوالعقد،التدرناتمثلالشاذةالنموأت

الإصابة.مواضععلى،الأخرىالنباتوأعضاء،والسيقان

والسيقانالجذورتغزوالتيالبكتيرياأو،الفطرياتوتستطيع

كلإلىالماءتوصيلمنالخشبنسيجتمنعأنوالأوراق

،والسيقان،الأوراقتذبلقدلذلكونتيجة.النباتأجزاء

الفطرياتتفرزذلكإلىبالإضافة.فجأةتموتأووالأزهار

.النباتمنكبيرةأجزاءموتإلىتؤدي)ذيفانا(سموما

بوساطةآخرإلىنباتمنالفطريةالأمراضتنتقل

،الحشراتبوساطةالأبواغهذهوتحمل.الفطرياتأبواغ

البكتيريا،بعضوتنتقل.الإنسانوحتى،والرياحوالامطار

الخيطيةالديداندوريقفولا.الطريقةبنفسوالفيروسات

الفيروساتتنقلأيضالكنها،معينةأمراضإحداثعلى

بعضتمكثقد.السليمةالنباتاتإلىالمصابةالنباتاتمن

دأخلفي،النباتعلىتعيشالتيوالفطرياتالبكتيريا،

الاخربعضهاويحمل،السليمةالنباتاتوتصيب،التربة

.النباتبذورعلى

إذا،خلإرةأمراضاالمريضةالنباتاتبعضوتحدث

طفيليفطريصيبفمثلا،الحيواناتأوالإنسانأكلها

موادوينتجوالشيلم،والشعير،،القمحإرجوتيسمى

التسممباسميعرفماأوالارجوتيةتعسببكيميائية

الإنسانيصيبمرضوهو،الدابريالتسممأوالأرجوتي

وتنتج.مصابةحبوبمنمصنعبخبزيتغذىالذي

،الإنسانغذاءفيكافبقدروجدتإذاأخرىفطريات

فطرية.سموماتسمىضارةكيميائيةمواد،الحيوانأو

الكيميائيةالموأدهذهعلىمكثفةأبحاثاالعلماءويجري

.السرطانمرضبعضهايسببقدالتي

نقصمنالنباتاتتعاني.الغذائيقالعناصرنقص

علىالحصوليتستطجعلاعندما(الغذائية)الموادا!لغذيات

نقصوشسبب.التربةمنمعينةكيميائيةوموادمعينةمعادن

تسببفقد،طرقبعدةالنباتاتإضرارفىالغذائيةالعناصر

ميتةوبقعاحجمها،فيونقصا،الورقةلونفيتغيرات

ماوغالبا.والذبولالنمو،فىونقص،السيقانوعلىعليها

كيميائيةمادةنقصإلىمنهاعرضأيإرجاعيمكن

البوتامميوم.أوالنيتروجينوخاصة،محددة

أعداداتتلفالحشرات

.النباتاتمنكبيرة

الموصالجراديلتهم

نباتأوراقبالصورة

منويعد،الشاميةالذرة

،المدمرةالآفاتأكثر

نأالجرادلأسرابويمكن

محصولأبسهولةتبيد

كاملة.إبادة



النبات9!ا

حسصساءريتعلىتحتوي،الساماللبلابنباتوسيقان،أوراق

اساتصاحمايةعلىإىجمتاهداويساعدللحلدحاداتهيجا

وال!لسالى.الحيوا،ت

احتوتماإذاالكيميائيةبالسميةالنباتاتتتأثرقدكذلك

معينة.معادنأو،كيميائيةموادمنزائدةكمياتع!ىالتربة

الزنك،منجداضئيلة!صياتإلىالنباتاتمعظمتحتاجفمثلا

كمياتزيادةفيالإنسانيتسببلكن.والنحاسوالحديد،

يؤديمما،الخامالمعادنوصهر،التعدينأثناءبالتربةالموادهذه

الزنكيتراك!اقدكذلك.النباتاتمنكبيرةأعدادموتإلى

يتراالصدأ.منلحمايتهابهالمطيةاالأسوارأسفلالترلةفي

شيوأحخهاانتربة(منضيقةطويلة)قطعةالشقةفيالزنك

لها.الناميةالنباتاتمنأحديداتدمرقدالنهاية

.الفلزاتمنزائدةكمياتعلىالتربةأنواعبعضتحتوي

فلزاتعلىتحتويبركانيةصخور(الحية)حجرفالسربنتاين

تكونحيثلأمريكاالغربيالشمالفىتكثروهي.تقيلة

.النباتاتمنقليلةأنواعفيهاتعمرقاحلةأراضي

بعدةتدمرهاأوالنباتات،الحشراتتشلف.الافات

الخنافس،مثلقارضفملهاالتيالحشراتتحدث.طرق

فيالفمأجزاءوتكون.أحسيقانوا،الأوراقشيثقوباوالجراد

وتستهلك،النباتاتبهاتثقبماصةثاقبةىأكأحشرات

ويؤثروالثمار.بالأزهار،الحشراتلعضتتغذىرعصارتها.

،المحصولوعلىالنمو،علىالنباتالأوراقالحشراتتدمير

إلىوبالإضافة.الضوئيكيبالترمعدللانحفاضنسبة

مكاناتهيئالحشراتعنالناجمةالنباتاتجررحفان،ذأسك

بسهولة.النباتإلىللمرضالمسببةأحصائناتامنهتدخل

أخرىكيميائيةموادأوسموما،الحشراتبعضوتفرز

الجذورأو،بالأوراقتدرناتتسبصقد،التغذيةأثناءففى

حشراتوتعترض.الاحتراقمظهرالأوراقاتعص!أأو

بنسيجالتغذيعندالنباتشيوالماءأخذاء،اتدشة!أخرى

والخشب.اللحاء

فمهالأنوذلكبها.لالتغذيأضباتاتاأمحملةاتضر

والقوارض،الأرانبتقرض.ماصةأجزاءعلىيحتوي

وتتغذى،التربةفيجحراالقوارضلعضوتحفر.النباتات

وأبصالها.وبذورهاالنباتاتبجذور

،الحشراتتتغذىلذاتها.النباتاتحمايةطرق

تتجنبوحتى.بالنباتاتالأخرىالحيواناتمنوالعديد

دفاعخطوطأنواعهامنبالعديدتكونتفقدذلكالنباتات

منذاتهاعديدةنباتاتتحمىحما.كيميائيةوطبيعية

والثمار.الأزهار،اإنتاخموعدتحديدخلاأ!

مثلتراكيبعلىللنباتاتالطيبيعيةالدفاعاتزتشتم!

أوراقا،عادةالتراكيبهذهوتمثل.المحتلفةبأنواعهاالأشواكا

منالنباتآكلةالكبيرةالحيواناتتمنعمتحورةفروعاأو

الشمع،منالسميكةالطبقةتودوقد.النباتاتمهاجمة

،والسيقانالأوراقعلىالصلبةأممثيفةاالشعيراتأو

حمايةفييساعدالتموية

الحيواناتسمعينةناتات

توضئبها.تتعذىالتي

خمصاصصورةاهده

حية،صخريةصمارات

وأشكالهاألوانها،تعمل

عنتمييزهاصعو!ةعلى

دها.المحيطةالصحور



59النبات

بعضفىويتجمع.الحشراتخصوصاالأصغر،الحيوانات

فيالسليكاهوصلبمعدن،النجيلياتمثلالنباتات

علىالقرضصعبةالأوراقالسليكاتحعلأوراقها.

أسنانها.تضعفماوسريعاالحيوانات

أعدائهامنالحمايةالنباتاتمنمعينةأنواعتكتعسب

هذهفي.المنفعةتبادلعلاقةخلالمنالحيوأناتمن

لمجموعةالغذاءمنخاصاطرازاالنباتيوفرالعلاقة

النباتالحشراتتحميالمقابلوفى.الحشراتمنخاصة

المنفعةتبادلعلىالأمثلةوأحد.الأخرىالحيواناتمن

الأكاسياوأشجارالنملبينالعلاقة،وحشرةنباتبين

داخلالنمليعيم!حيث،بالعالمالجافةالمناطقبعضفي

أوراقتفرزالأكاسيا.أشسجارعلىمجوفةأشواك

المقابلوفى،النملبهيتغذىسعكريامحلولأالأشجار

يأويهاجم،شجرةكلحولالأرضالنملينظف

تهبطالتيتلكأو،الخاليةالمنطقةتدخلأخرىحيوانات

اللأشجار.على

ضدالكيميائيةالدفاعاتفيكثيراالنباتاتتتنوع

قويةزيوتاالموالحنباتاتوثمارأوراقوتنتج.الحيوانات

موادعلىعديدةنباتاتوتحتوي.الحشراتتنفرالرائحة

ظلنباتاتمثل،سامأومستساغغيرطعملهاكيميائية

الأعشابمنوالعديدوالطقسوس،الثعلبوقفاز،الليل

.الضارة

الموادضدمناعةتكتمسبأنسريعاللحشراتيمكن

تفرز،الحالاتبعضوفى.النباتاتتنتجهاالتيالكيميائية

المركباتمفعوليبطلسائلاالحشراتمنمعينةأنواع

بالنباتاتيتكونلذلكونتيجة.النباتاتتنتجهاالتيالسامة

منها.الموجودبتغييرجديدةمركباتمستمرةوبصورة

تسلح""سباقوكأنهاالعمليةهذهالعلماءبعضويصف

أخرىحالاتوفىومفترساتها.النباتاتبينبيولوجي

علاقةعنوالنباتالحشرةبينهذاالتسلحعممباقيسفر

اللبنحشيشةفصيلةنباتاتتنتج،المثالسبيلعلى.فريدة

معظمتمنعسامةكيمائيةموادعلىتحتويلبنيةعصارة

تستطعالملكةفراشةيرقاتلكنبها.التغذيمنالحشرات

السمويجعلأجسامها.فيالسموتختزنبها،تتغذىأن

منيحميهاوبالتالي،الطعممستساغةغيرالملكةفراشة

.الأخرىالمفترسماتمنالعديد

توقيتخلالبذورهابقاءعلىعديدةنباتاتوتحرص

والثمارالأزهارالنباتاتبعضفتنتجالثمار،وإنتاجالإزهار،

ألحشراتأعدادتكونعندماالنموموسمخلالجدامبكرا

لاالتيالبذورمنالعديدأخرىنباتاتوتنتج.قليلة

داتالكيميايةالمواد

التحكمديرئيسيدور

يمكى.النباتأعداءفي

ترسأنتعفيرلطائرة

حقلاسريعةوبصورة

الكيميائيةبالموادكاملا

،الأمراضمنتحميهالتي

المحتلمة.والآفات



النبات69

أشجارتنتجمثلا،جميعا.عليهاتأتىأنالحشراتتستطيع

وعندما.سنواتبضعكلالثمارمنعطماعدداالبلوط

،السنجابفإنكميتهافىغزيرةالبلوطثمارتكون

بعضوتبقىجميعا،أكلهالاتستطيعالأخرىوالحيوانات

تنئأشجارولا.جديدةبلوطأشجارمنهالتنموالثمار

لاوبالتاليالثمارمنوفيرةكميةأخرىسنواتفيالبلوط

للغذاء.مصدراثمارهاعلىليعتمدللحيوانالفرصةتدع

فسوفعامكلوفيراالثمارمناللأشجارإنتاخولوكان

ثمارها.كافةتأكلولالتالىالحيواناتأعدادتزداد

أمراضالإنسانيقاوم.والافاتالأمرافرمقاومة

-الم!إقأ:الاتيةبالوسائلالافاتعنالناجموالتلفالنبات

-المواد4العامةالنظافة3الطبيعية2-الطرقالوراثية

أ!همحي.االحخر6-قوانينالحيوية5-المقاومةالكيميائية

مقاومةنباتيةأصنافا!شنباطالوراثيةالوقوتتضمن

النباتمستولدويقومحيث،النباتاتبامشيلادللأمراض

نفسمنالأخرىالأصنافمعالمقاومةالنباتاتبتهجيمات

،للمرضالمقاومةتجفبينجديدةأصنافلاستنباطالنوع

أدتوقد.المرغوبةالخصائصمنوغيرها،المحصولوجودة

عاليةأقماحامشنباطإلى،المثال!مبيلع!الجهودهذه

الصدأ.لمرضومقاومةالمحصول

اجهةموفيالعوائقإقامةعلىالطبيعيةالطرتتشتمل

بهاتلتصقالتىاللزجةأ!رقاشرائطمثل،النباتآفات

يجمعكذأك.أغوارضالإبعادالحمايةوأسلاك.الحشرات

علىالموجودةالحشراتوبيض،الحشراتالمزارعون

الأرضوحراثة،الزراعيةالدورةوتعيق.لإبادتهاالنباتات

التربة.فيالتكاثرمنالنباتأعداء

المصابةالنباتاتإبادةالعامةالنظافةوتشمل

إلىبالإضافة.الزراعيةالأدواتوتعقيم،بالأمراض

منيقللوهذا،المزروعةالمناطقمنالخلفاتمنالتخلص

الدقيقةوال!صائنات،الحشراتبهاتتكاثرقدالتيالأماكن

.للأمراضالمسببة

جميعفىالرئيسىالدورتؤديال!صميائيةالموادتكاد

وأمرضوجودعند.النباتأعداءمقاومةبرامج

هىال!صميائيةالموادتكونفقد،مفاجئةبصورةحشرات

الموادمنفالكثير.النباتاتلإنقاذالوحيدةالوسيلة

وهي،والافاتالأمراضمنالنباتاتتقىالكيميائية

والحشريةوالفطريةالبكتيريةالمبيداتعلىتشتمل

باستخدامأضصريحايلزم.أسقوارضواالخيطيةوالديدان

وكالةبولمماطة،كثيرةبلدانفيالكيميائيةالموادهذه

تسويقها.قبيلالبيئةحماية

العملياتاستخدامعلىالحيويةالمقاومةوتشتمل

التيالممرضةوالكائنات،الحشراتمقاومةفيالطبيعية

بكتيريا،تستخدمقد،المثالسبيلعلى.النباتاتتهاج!ا

واليرقات،للخنافسأمراضاتسببمعينةوفيروسات

.الحشراتهذهلمكافحة

الحشراتتصطادالتيالحيواناتتعستخدمقدوبالمثل

الحيوية:للمقاومةآخرومثال.النباتأعداءمكافحةفي

جنسيجاذبمنبطعممزودةشراكفيالحشراتإيقاع

لجذبالحشراتتفرزهاالتىالطبيعيةال!صميائيةالموادوهي

الأليف.

الدولبينالنباتاتشحنالصحىالحجرقوان!تتنظما

وانتشار،لمئدخولالنباتاتفحصأعوانيناهذهوتلزم

الحشرية.والافات،أضباتاأمراض

النبالاتتصنيف

تبعامجموعاتإلىالنباتاتالنباتعلماءيقسم

طريقةالتصنيفهذاويوفربينها.فيماالتشابهلدرجة

يوضحكما،النباتاتعنالمعلوماتلتنظيممنطقية

علماءمعظمويصنف.الختلفةالنباتاتبينالعلاقةأواصر

الدأخلي،وتركيبها،العاملمظهرهاتبعاالنباتاتالنبات

علماءكافةيتفقلا،ذلكومعالتكاثر.أعضاءوتركيب

،النباتاتبهاتصنفأنيجبالتيأ!ريقةاعلىالنبات

لمملكةالختلفةالتصنيفنظهممنعدديوجدحيث

التىالتصنيفنظملأحدوصفيلىفيمار.النبات

عشرإلىالنظامهذافيالنباتاتتصنف.عادةتستخدم

مملكةفيالشعبةيقابلوالقسم.أقسامأو،مجموعات

.الحيوان

النباتاتالحزازياتوهو،الأقسامأحدويضم

الخشبنسيجيإلىالنباتاتهذهوتفتقر.اللاوعائية

جسمفىجزءمنوالغذاءالماء،يحملاناللذينواللحاء

مملكةمنالأخرىالأقسامجميعوتضمآخر.إلىالنبات

الأنسجةهذهعلىتحتويالتىالوعائيةالنباتات،النبات

المتخصصة.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

حريجور،مندلواشسطنجورحكارفر،لوثر،بيربانك

حوهاددواجيهشيما،لاماركآسا،جراي

هوحوفونموهل،كارولوسليميوس،روبرتتتهمارلز،داروين

النباتدراسةفيالعامةالموف!وعات

الميئىالموط!ليئةاعلم،لإحاتةا

علم،الساتعلم،الحيئةعلم،ءلأحياا

لارتقاءواالححت!وءدلملتأاعلم،لمحريةاءالأحياا

ثةلوراالعل!التصسيف!اعلم،عيلزراادلاقتصاا

التكيروفد،البستة



الأشنة

الأعفينة

البقول

الحولط

الحضراوات

هرةشا

حسلسرا

الوعاءاللازهريالسرخس

لشجرةا

الخروطيالصنودر

اللاوعائيةالنباتات

النباتأنواع

الحولثنائى

الفلقةالثنائي

الجحبة

البذورعاريات

العشب

الضارالشسب

الغرابعيش

الفطريات

البذوركامميات

الكرمة

ازلحزا

القرنحشيشة

الكبدحشيشة

الحشراتآكلأ!باتا

السامالنبات

العصاريالنبات

المائيالنبات

المعمرالنبات

اصمجيلا

الفلقةوحيد

النواةأحادية

الإزهار

لثمرةا

البصليالجذر

الجوز

لحبوبا

اليخضورحبيبات

الخشب

الحلية

الحزازياتقسم

القائمة.والحزازيات،القرلىوحشيشةالكبد،حشيشةالسباتاتمنالقسمهذايضم

جذورأوسجقانأوأوراقوحودإلىوتفتقر،الأبواغبواسطةالمباتاتهذهتتكاثر

درجاتتحمللبعضهايمكن،ذلكويع،الرطبةبالمناطقغالباتعيمقوهي.حقيقية

الصحراوية.أوالقطهيةالم!اطقفيتنمووهي،القاسيةالحرارة

الكبدحشيشةطائفة

وأ،الشكللتريطيةأومحبسطة،تكورقدصغيرةنباتاتوهيالكبد،حشيشةتضم

.الأرضم!قريباوتنموورقية

القرنحشيشةطائفة

شريصشهالمشيحيالطور.سم2إلىأيتجاوزلاقوإلىعادةالقردحشيشةتسمو

.القاعدةمنبامشمرارتنموأنبويةحرتوميةأكياسداحلالأبواغتوجد.الشكل

القائمةالحزازياتطائفة

العديدوتحمل،أفقيةأوقائمةالسيقانتكونقد.الحقيقيةالحزازياتالطائفةهدهتضم

سم.02طولهايتجاورماونادرا،الورقيةلتمبهالنامياتمن

الوعائيةالنباتات

السيلوفيتيةالنباتاتقسم

الهوائيةالسيقانمتعددةالمدراةأواللتفرعة،السرخسياتالقسمهدانباتاتتسمى

الباتاتهدهتوجد.أرضيةمميقانمنالأوراقبعضتنموقد.التفرعغزيرة،الأسطوانية

الدارية.ولتمبهالمداريةالمناطقفيالنادرة
لنباتاءجزاأ

ةرلبذا

عملبرا

رنةلدا

لزهرةا

لساقا

الجذريةالساق

السليلوز

الشمراخ

الشوكة

لم!للله!

القردحشيشة

القرناءأ)الحزأزيات

كاد4

ثا9

%!جم!!

79النبات

النباتبصيلة

البوع

الفلقة

القلف!

العدمميةالمسامة

النسغ

الصيةالنورة

لورقةا

اليخضور

الكند.حشيشة

الكبدية()الحزازيات

ئمقاححزاز

لحزازياتا

لقائمة(ا

ال!يلولمتفرفيتية()السالسيمتئمم!إ"لم!م

9؟ل!ص

لأأف!في

صئكاثزء

!لأ

*!9!
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الليكوبوديةالناتاتقسم

الرصر.ونماتاتيشيةااهـاهـشاريات،الدئصرطلباتاتعلىالقسمهدايمتستمل

أحجا!!داحلاالألواتت!5حيد.وسص!إليعرثداتأصباتاتا!دهحمئليالأوراقوا

ال!صلولي،العصرحا،ا!ر،هـاتالأقاعلىأو،راقالأواآ،ص!ىالساقعقدعندتمموبوعية

.ة!أيتححارااطيكولوديةااصاتاتا!عصكالت،سمةمليور36092-0حوالىمنهد

اعاسة.اأرضعلىالطليلةالرطبةاطماطقفيالحماتاتهدهتسموماأصاعاالراهرالوقتوفى

المفصليةالنباتاتقسم

صعيرد،الباتاتهدهراقأو".لقطالحصالىدي!عيرالقسهاهدالباتاتم!يتمقلم

وتت!طقرسم،09-06أصوا!إلىاسباتاتاوتممو.الساقعتهدعدح!طتفيوتتكش!

الأشحار.احح!أحساراذياشاتاتسالتأح-رءباالعص!روحلاأ!.الألواعابوساطة

()التريدياتالوعاءاللازهريةالسرخسيةالنباتاتقسم

كأ!-راانحمىهـحسسا!عها-!.سرحسيهأ؟راق:داتسرحسماتالقسمهداساتاتحميع

أح!س.سم2دا!ائيهاكسرحسياتنعفرأرراوأصوا!يتعدىلاحيتوالشكلالحجبم

داتهيو،م02سضالأارتفاعهافيتص!قدالاستواكيةالسرحسياتاشعحاربعص

.الألواالوساطةاضهـحسياتتتكاترحدا.حصيرةسرحسيةأورات

انحروطياتقسم

!!شحصراتأرألتمحارومعظمها.طيةالمحررالساتاتعلىاهدايشتمد

فيلد:رهاتحملىتقرياالمحروطياتححيع.حرشعيهشهأوإلريةشهأوراقدات،الحضرة

حشبية.!خاريصا

السيكاسياتقسم

بهـد.سدهـية!حاريخصاداتوهي.أ-هـحسياتاأررالىالسيحاسيةاصاتاتاأوراقتماتل

ساقالملآ!هـصسعحمناأزرا-لمحوسسماطويلةماقق!ةعلىاالأ!اعلعمرأوراقتنمو

أرضية.

الجنكياتقسم

شهايهعدلح!يةرالدوالحححيةتحمل.الحروحةتشسهرالىأرداتأشحارالححكيةالباتات

واحد!عسوىحاليامعهايوحدوالأ.محاريصاداح!!البدورتتكولىوالأ،!صيرةفروع

فقط.

أصعالاتا!يراصحارىا!يتستا!اديةاعيرالصعيرةالساتاتمر!حموعةجيتوفيتاقسم

.القناباتتسمىمحورةنجأوراتمحاطةلدوراوتضع،الاستوائية

معلفة،رلدرولحميعهاالبدوركاسياتأوالمرهرةاصماتاتاوهي"أشرليتا"الزهرياتقسم

داحلىأصد:رايملة!الإحصاهـواسعدامميف!ويممو.الرهرةداخلىالحسحيةحلاياهاوتكود

.اغلتمتء!ااتودرالواحدةاصفلقةادواتهمائفتيرصاأافاهداويشم!.التمرة

معمتواريةأوراقهاعروقوواحدةفلقةداترهالدوتكودالواحدةالفلقةذواتطائفة

مصاعماتها.أوثي!الترتلايةأحراءداترأرهارهابعصها

معقدلطامفىأوراقهاعروقوكحودشل!متينسلدورهات!صلىالفلقتينذواتطائفة

مضاعفاتهما.أواكترحجصحماسيةأور،عيةأحراءداتأزهارهاوخصلى

صبر

خصادا!!د

الممصلية(اساتات)ا

ا%/

/11ءئ!

صسولر

وطية(ا!)الاتات

ئلأإأ

.!"لابر!!!لس

ئبلدارحلك!بم!يا!لإثا3؟

الليكولوديةالاتات

مرحس

السرحسية(تات)ابى

صية(ألعمحيكاالالمكااولث!

لا(يرصئمفؤ-

!د*لم.

صك!?حر!3-

سةلعسكاا
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(الواحدةالفلقة)دات



99النبات

طفيل،رحوتل!ا

البادراتانحلال

التعفن

الصدفيةالحشرة

النطاطةالحشرة

اللورحمفساء

المذهبةالوردخنفساء

ليةباليااءالخسفسا

التفاخدودة

القارضةالدودة

القياسةاسدودةا

القرنفليةاللوردودة

وآفاتهالنباتأمراض

المتوسطالبحرفاكهةد،ول

لوللدا

أسشاحا

لسوسا

الحبوبسوسة

المباتصدأ

الطفيليات

الخوحعتة

البنيالذيلعتة

العجرعثة

العفصة

اعطرياالعفن

الحصلاتذاتالفرافة

حشرة،الفلكرة

لفيرودا

النباتقملة

اللفحة

الهولمديالدردارمرض

الفطريالمرض

الموزاييكمرض

الخيمةيرقة

العثيرقة

نباتيةمنتجات

اممحولاالفليرالدواءالتبغ

الليفالحشبيةالقشرةالراتينجالترلتينة

المطاطالقطرانالقلفونيةراتينحالجاتابرشا

العابةمشحاتالقط!الحوالصماعةخمتب

الورقأممتاناالغذاءالحام

النباتاتزراعة

الشتلالنباتتطعيمالاستيلاد

اللظحالأجيالتعاقبالسباتأكسير

الحشريالمبيدالتقليمالإنبات

اليابسالمربىثرالت!ظالبونسى

المشتلالحدائقتنسيقالمحميةالبيوت

المشسبةالزراعةالضوئىالتوقيتتحديد

الهجينئيةلمااكراعةااكبئ

لسمادالضوئىالتركي!ا

النباتاتوجودمناطق

المطيرةالاستوائيةالعا،تالسافاناالرطبةالأرض

المرعىالسهلمبالباا

المسقعالشحرمنالخاليالسهلالبراري

البلادفىالبريالمباتالبحرشاطئالركة

العرليةالصحراءالتندرا

الغالةالطبيعيةالحشائش

النباتيةالحياةخرائط

التالية:بالمقالاتالمرفقةالمباتيةالحياةخرائطانظر

الشماليةأمريكاإفريقياأستراليا

وروباألجمويةامريكاأممياآ

انحتلفةالنباتاتعنمقالات

النباتاتحولالمقالاتمئاتعلىالعالميةالعربيةالموسوعةتشتمل

:النباتاتهذهأهمومن.الختلفة

المصفصةارودلجاالأرزا

السودانيالفولالعتساميةالذرةالبطاطص

الصولمحافولالشايالبن

السكرقصبالشعيرالسكربنجر

القمحالتئالشوفان

الميلادعيدأحراس

ونيسأد

اسدباآذان

الحدائقآذريون

الفأرأدن

الأرسيمية

الأركيد

البحريالألوش

لسيةلأندا

العجلأنف

الأيريا!مية

مريمبخور

الحلوةالبسلة

ستيرتصحراءسملة

البطونية

المميتةالبلادونة

العطريةالمليحاء

البسفسج

المثلثالبمفسج

البيجولمجة

التئالزهري

الترمص

التيواجب

الحداسية

الزهرالكميرالجريس

جرينهود

الجصية

الربئجمال

نباتالحشياسا،

نبات،فريةالحط

الحىحشيشة

يونرذلآا

الحبلإكليل

البقدوس

المعمرالثوم

الحرحار

المرةالجعة

الحنسئ

الحبق

البراعيثحشيشة

الدودحشيشة

الخزامى

المصيلة،الخنازيرية

زهارأ

لحميضا

نالحوذا

لحشحاشا

لحطمىا

لبوثلدا

زهرة،هليةلدا

لشمصارواد

لاءلزا-ب!جةلردا

الحمامرعي

رهرة،الرمادية

السوسنيالزعفران

الزنمئ

الأرقطالزنبق

الفصحزنمق

المهاررنبئ

الواديزنبقة

العطريالربيعزهر

الحقولرهرة

الحوصزهرة

الذهبزهرة

الريةالربيعرهرة

المردوسطائرزهرة

المقنعةالزهرة

النحمةزهرة

زهرة،الريحية

نبات،جينسالفيحتس

السوسن

الميلادعيدشجيرة

نبات،الشوكران

لوخشقونا

ئةىالعا

أعشاب

الزهرةذاتالرجلة

زهرة،يةدالرما

لريحانا

الزعتر

الزعفران

لزوفةا

لسمسقا

الطيبسنبل

الشمار

الوخون

أحافثيةا

الفانيلا

يكالدعر!

الصقرعشب

الذهبيةالعصا

الغرنوقي

عشبالفريزيه،

الفلوكص

نباتالفوشية،

العينقرة

الثاقبالقرنفل

الملتحيالقرنفل

نباتالقريض،

القحا

الححرسركا

نيةالكتا

الثعلبكزبرة

زهور،ال!صسموس

الصغرىاللؤلؤية

اللبلاب

البرياللفت

الزنبقياللوف

المتيول!

الصباحمجد

الكنغرمخلب

المريمية

البريالمشور

الحنةموز

الشوكيالبات

البريالرجس

لوردا

الياقوتية

الكرمياقوتية

نبات،سيونلفراا

ميالشالقسطا

القص!لى

ويةلكراا

الكزبرة

ينالنارد

التلغرافلبات

النعناع

الريالنعناع

العسبليالمعساع

القطنعناع

واتخضرا

ال!.الختلفةالحضراواتتتناولالتىبالمقالاتقائمةعلىللحصول

.الخضراواتمقالةدهايةفيالصلةذاتالمقالات
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ومتسلقاتلثجيرات

الحبارىلأزاليةا

الحلمعلآسا

ا!شاطئاحوءلأفسشينا

لدفلىا!أعشا،الأقتوسا

ال!سالسرتمالأمشرالبةاالأكامميا

اشصاصيةالإسبيريةلإكليلةا

الرسدال!ساذبالبرتقال

الرود:دلدرولىالسياحالبرقوت

لريا:رعرشالبقحرطا

الآا،مارهرةالبلسار

السماثالبسقسية

اضممحيةاشحيرة،الموجمميلية

الحديصريمةشجيرةالبوروليا،

الريأصمصاصاالريالتوت

دات،أصقلصاعصبةالماءطر

استحمعىاالعارالحريفيللا

العردلمجيةال!ورويالجولق

أشجار

الأشحاراتتحاوأ!التىلايقالات.شائمةعلىللحصول

.الشجرةمقالة!ايةديالصلة

دبات،لمريستيةا

سالقراا

دات،اغملص11

3!اصيسواغوا

ميليةل!!اا

بيةلعوا

مواطيفسص!إا

اطيلكا

شحرة،لمجواجةا

طزنيتةا

لمسيهوتا

هسمااأعبق!ا

أحطر!ايرئسر

ئات،هياا!وا

ميي

شحارأ،!مبيرأ!ا

سات،ليكةا

داتالمقالاتانطر،

صلةذاتأخرىمقالات

اسيوا!حيةااحساعةاالباتيةالحديقةالأحفورة

أطميعيةاالمواردصيانةالطبيعةدراسةالبايوم

المتححرةالعابةالميتروحربدورةالطميعةتوارن

الموفوعصرعنا

النباتاتأهمية-ا

الأدويةا-!العذاء-أ

أطبيعةاودورةالساتاتدالخامالحواد!

النباتاتأنواع-2

الحصاددلصدالبدريةالساتات

الحرارياتهـحسالسرا!

ارزبارسزراظتمحموعة!

النباتاتوجودمناطق-3

الحفيضةالأشحاراعا،تهـ-أضدراا-أ

الصحاري-رلاتالعا-ب

المائةالماطق!-راطكبيعيةاالحشائشأراصي-!

أعسا!الاا

النباتأجزاء-4

هارراةادرولحدا

رواسداهـدلسيقاا-!

وراقالأا-!

النباتاتتكاثرطرق-5

الخضريالت!صاثر-!الحسميالتكاتر

النباتاتتنموكيف-6

التمممم!-دلإنماتا-أ

نموعلىالمزترةالعواملهـالماءحركة-!

لباتاالضوئىالتركي!-!

النباتاتتتغيركيف-7

الحشراتآكلةالحباتات-دالمدائيةاساتاتا

اللاحمة()النساتاتا!اءلحري!-!

النباتاتتغيرفيالإنساددورهـ-المدورالتتارحى

اباتاءأعد-8

لداتهاالنماتاتحمايةطرق-دالأمراص-أ

والآفاتالأمراضمقاومةهـ-امخدائيةاأمحناصرالقمر!

لآفاتا

الناتاتتصنيف-9

أسئلة

تقريما؟يوجدالباتاتسلوعاك!-أ

البذور؟التشارعلىالحيوا،تتساعدحجمص-2

؟المزهرةالباتاتلمعظمالأرلعةاالرئيسيةالأحراءاما-3

مرة؟لأوأ!الأرضاعلىأصاتاتااضهرت!تى-4

الطبيعة.دورةفىالاتاتدشرصرو

الداتى؟التلقيحوما(؟)الحلصاضلقيعاما6

؟الحاصغذاءهاالحصراءاصاتاتاتمسعكيمى7

؟أحاباتاسالتلاثةالرئيسيةالألواعاما8

الحعتمرات؟اكلةاسباتاتاما-9

المطيرةالاستوائيةالغاباتانظر:.الاستوائيالئبات

(.الاتية)الحياة

منالحشراتشصيدنباتأيالحشراتآكلالئبات

اكلةالنباتاتأيضاتسمىأضباتاتاهذهومثلأ!غذاء.اأج!

الرطبةالأماكنفىعادةالحشراتآك!!النباتويعيش.اللحوم

قط.تعطيلاأوالنيتروجينمنالقليلإلاالتربةتعطيالأحيث

التيالحشراتمنالنيتروجينعلىيحصلأناضباتاوعلى

تمسكخاصةأعضاءلهاالحشراتآكلةوالنباتاتيتصيدها.

الإفادةعلىيساعدهاهاضماسائلاتفرزوغدد،الحشراتبها

وأملونةأزهارلهاالحشراتآكلةالنباتاتوبعضغذائها.من

كاللحممسافةمنتشمأوتظ!أنمنتمكنهارائحةذات

.الحشراتاجتذابإلىيؤديمما،المتعفن

لتشكلمتعددةخدعاالحشراتآكلةالنباتاتوتطور

وتحفظالحقاقتشبهأوراقلهامثلاالنابنطفنباتاتمصايد.

المزودةالأوراقوورديات.الحشراتفيهلتغرقالمطرماء

تعلقوحين،النديةأضبتةاعليمحمولةتكونلاصقةبشعرات

وتصيدها.حولها،الاوراقأطرافتلتف،لالشعراتحشرة

تطبقإذ،فولاذيةمصيدةمثلتعملأوراقلهالذبابوشرك

الداخل.فيبهاوتمسك،الحشرةعلىاللأوراق

النابنط.بمالحشراتصائدالماء،حامولأيضا:ان!

.الحشراتاكلالنباتانظر:.اللحومآكلالئبات

)علاءعلم،البحريةالأحياءان!:.البحريالئبات

المحرية(.الأحياء
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شبهفييوجدعطريةرائحةدوسات(اليمين)إلىالرائحةالليلية!الماثيولا.المباتاتهذهبعضأعلاهالصوروتمتل،العربيةالبلادفيالبريةالنباتاتتتنوع

شمالودولالحتمامومم!ةالعربيةالحزيرةشبه!يقوجدلحيمةحوليةستةالوسو()الصورةالحويصليضوالحطواجبيا.الشامومنطقةالعربيهةالجزيرة

اليسار(.)أدنىوالكلتروباليسار(إلىالوسو)الصورةوالكاليغولىاليسار()أعلىالسايبيريةاللبسيةالبيقيةأيضاالعربيةالحزيرةشبهلباتاتومنإفريقيا.

العربيةالبلادفيالبريالنبات

العالممساحةتمثل.العربيةالبلادفيالبريالنبات

صحراويةعامةبصفةومراعيه،اليابسةمساحةعشرالعربي

فإنهذاومع،الحيوانيةالحمولةوقليلة،الطاقةمتدنيةضعيفة

مأكانحيواناالزراعيالجانبعلىيكونماأكثرالاهتمام

الفطريةالحيواناتعنعامبشكلالانصرافويلاحظنباتا،

وهماالطيعيةالمواردمنالجانبينهذينفيالفطريةوالنباتات

الدولبعضفيمركزةالأخيرةوهذه.والغاباتالمراعى

علىوموريتانياوالجزائروالمغربوالصومالأسمودانخاصة

التنمويبالزحفمهددةغاباتبدورهاوهى.السنغالنهر

علىبالطعالتهديدويقع،الأياممعبأخرىأوبصورة

قياساوالغاباتالمراعيمساحةلمعرفة.أيضاالفطريةحيواناتها

(.الجدول)انظرالعربىالعالملدولالإجماليةبالمساحة

مابينبلادعنالتارلإلحديثعبرالألسنتناقلت

الأبيضالبحرحوضوعن(والفرات)دجلةالنهرين

بالهلاليسمىبماماحدإلىكلاهماويقرن،المتوسط

بلبنانغرباالخصيبالهلالقرنينتهيحيثالخصيب

نطاقحلقةأيضاهناكمنوقتصل،وفلسطينوسوريا

العربيةالدولمنوالعديد.المتوسطالأبيضالبحرحوض

العراقيضمالخصيبفالهلالالإطار،هذأداخليقع!

إلىوشمالأشرقاويمتدوسوريا،وفلسطينولبنانوالاردن
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العربيالعالمفيوالغاباتالمراعيمساحةيوفمحجدول

0991:45الثيادع!

العربيةالدولوتضمترحجا.إلىأيضاوضممالآوغرباإيران

دولبعضالمتوسطالأبيضالبحرحوضعلىالمطهلة

تقريبا.!طهاالعربيالمغر!ودولالعربيالمشرق

حوضوحضارةالحصي!الهلالحضارةساهمت

،الوجوهكلعلىانبشريةنهضةفيالمتوسطالأبيضاالبحر

علىالإنسانومداللزراعةمهدافهماالنباتيةزارومن

وبقولحبوبمنالنباتيةالأغذيةمنبحاجتهالعالمنطاق

أزمانفىذلككل.وفواكهرأعلافوتوابلوخضراوات

غير.اكبيئيالأحيائيالتوازنعلىفيهايحافظالإنسانكان

فيالتوسعأعقبهكبيرانفجارإلىأدتالسحانيةال!صافةأن

منالفطريةالحياةحسابعلىالتنميةوالتوسئفيالزراعة

.وحيواننبات

الإجماليةالمساحةولةلدالإقليما

هكتار(0001)

عيلمراا

(رهكتا01".)

االغابات

أهكتارأ..).

إنمثرورأ!مميس

-؟---7-

-ج---س

لأسس7-ىخ+ر

المنربى

ئوالجزا

لون!ر،

لم!يا

هوهـكافها

ء44،،4

؟381لأ4

069\،كا

54،ء،17

3"301.لأ

"،،5!ا

-31!..،

س63".و

003ء13-

ص!025"9

--يم+77خ!قيطببه-تجس/7،-؟ج-

-،--؟ط،،!ير!ؤبهؤ،،!؟س73سس-77-جظ71

د!سئي-كاثس!-لآلأ-+خ

لي7!!خ-/،!+لمس7،7-+ث-

-خ!،ثء!خأ3!لآبخى-خأ،

؟؟و9!"1!رثم

تمش؟ئج

606.؟"-؟؟3ء"لأ!اغمو؟
لا،-!سئ!7،تم!لم--قي

:-ثم-

خطو

لم-

+

+!

-

كأ-

أ!راقاالعربيالمشرقشمالإقليم

سوريا

لأردنا

لبنان

فلسطير

294،34

18لأ518

لم!774

0401

15311

384،8

818

00125

694

939،65312،13223/2المجموع

يةلسعوداالتعاونمجلسدولإقليم

يتلكوا

قطر

بتلحرا

راتمال!ا

عمان

214!96

(7821

62

0836

246،21

000،85

134

1016

صفر

صفر

صفر

655)861لم247388لم951المجموع

047،"72023611871،2779،العامالمجموع
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العربيالعالمفيالمؤثرةالنبائيةالأقاليم

عالميةأقاليمخمسةتصنيفإلىالتوصلللعلماءأمكن

نأغير،العربيالعالموبعضالأوسطالشرقفىتتقابل

العربىأ3العافىالمؤثرةهي(الخريطة)انظرمنهاأربعة

الإقليم2-المتوسطالأبيضالبحرحوضإقليم-أ:وهي

العربى4-الصحراويالإقليم3-التوراني-الإيراني

السودانى.الإقليم

ضيقشريط.المتوسطالأبيضفالبحرحوإقليم

تعترضه،المتوسطالأبيضالبحرساحلامتدادعلى

العلماءواستطاعوليبيا.فلسطينبينفيماالكبرىالصحراء

-السوريالنطاقفيويشاهدشرقيأ-:قسمينإلىفصله

الأناضولىالنطاقفيويشاهدغربىب-،الفلسطني

جبلية.سلسلةبينه!اوتفصلالتركي

يحتضنبأنهالمتوسطالأبيضالبحرحوضإقليميتميز

مستوطنةنباتاتهيئةعلىنباتاتهمجموعنصفيقاربما

الأجناسداخلمتوزعةالمستوطنةالنباتاتهذه.بهخاصة

العالميةالإقليمنباتاتمععلاقةذووبعضها،والفصائل

الناعمةجنسمنها،المنطقةفىالمتجاورةأوالمتقابلةالأخرى

العناصرومنها،عشبيةوعناصره(القصعين،)المريمية

القارمثلماليزيةهنديةوعناصرالصنوبرمثلالخشبية

.وال!س

يزيدماالإقليمهذايغطي.التوراني-الإيرانيالإقليم

لهضعيفموجود،الاوسطالشرقمساحةنصفعلى

ولهذا.العربيةالجزيرةوشبهالعربيةمصرجمهوريةفي

التيالمناطقفيالنباتيالغطاءإثراءفيمهمدورالإقليم

أيضا،وأنه،فيهالمستوطنةبنباتاتهغنيأنهكمايخترقها،

التنوعفيهايحدثالتىالمراكزمنالعديدعلىيحتوي

لهذا)الفلورا(النباتيةالحياةأنغير.جديدةنباتاتوظهور

والسهوبالصحارىفلوراتأقدممنواحدةتعتبرالإقليم

أمثالالجفافيةبالأجناستعج،المنطقةفيعاشتالتي

والسويدةوالرطريط)الفاغونيا(والشويكةوالغرقدالحرمل

والقطف.

لإقليمالنباتيالغطاءثراءإلىالإقليمهذاأضاف

بقايامنعناصرتتخللهكما،المتوسطالأبيضالبحرحوض

أوسعكانبأنهيفيد)ممامركزهعنبعيدةسهوبيةغابات

سورياصحراء)فيوالبطماللوزمثل،الماضيفيانتشارا

سيناء(.صحراء)فيوالخروبوفلسلإن(

يغطيالتورانيالإيرانيالإقليمفإن،مسماهومن

مثل:النباتيةالعشائرأهمتسودحيث،إيرانمساحةمعظم

أجناسعلىالإقليمهذايشتملوغيرهما.الشئوالقتاد

القتاد.جنسمثل،الأنواععددفيكبيرةكثافةذات

معظمالإقليمهذايغطي.العربي-الصحراويالإقليم

العربيةالجزيرةوشبهومميناءالعربيةمصرجمهوريةمساحة

دافئصحرأويومناخه.النهرينبينومافلسطينوجنوب

52بينللأمطارالسنويالهطولويتراوحجدا،جاف

فقيرة)الفلورا(النباتيةومجموعته،السنةفيملما5و.

ومن(.وعائينوع0051)حواليبأبعادهقياساجدا

)الهرم(،الرطريط،مريمكف،السلة:لهالمميزةالأجناس

إلخ....الشكاعي

السودانيالحزامالإقليمهذايغطي.السودانيالإقليم

وبعضالعربيةالجزيرةشبهغربجنوبإلىويمتد

والخليجالعقبةوخليجالسويص!خليجعلىالمساحات

إلىجنوباويتغلغل.العربوبحرعمانوخليجالعربي

عندفلسطينإلىشمالأوتحعمق،العربيةالجزيرةشبهأودية

32،.عرضخطحدود

الأصولذاتنباتاتهبثراءالسودانيالإقليميتميز

المثالسبيلعلىفيهالنباتاتأهمومنالإثيوبيةاسمودانية

والسدر،والغضا،،والغاف)الأكاسيا(السنطجنس

والنئ!،والشوحط،طيلونبووأ،والخيط،والنيللقبار،وا

لهجليج.وا،بقلدوا،لمرخوا،لغلقيوا،لعشر(ا)رلعشاوا

)الفلورات(العربيالعالمفىالنباتيةالمجاميع

فييحدثمالمتابعةواهتماماتهامساعيهادولةلكل

منتطوير،أوتدميرمنبهاالخاصةالنباتيةالمجموعة

العدديبينالتالىوالجدول.وتنميةحفاظأووتلفضياع

الدولبعضفلوراتفىالوعائيةالنباتيةللأنواعالتقريبي

العربية.

الفطريةالوعائيةالنباتاتأنواععددالدولة

0943المغربيةالمملكة

914،العراقيةالجمهورية

3ء""السودالىجمهورية

5943السوريةالعربيةالحمهورية

4143احلزائريةالجمهورية

5413اليصيةالجمهورية

0923فلسطين

7032اللبنانيةالجمهورية

5422الهاشميةالأردليةالمملكة

6412العربيةمصرجمهورية

2602السعوديةالعرلمجةالمملكة

9591الليميةالعربيةالجماهيرية

1273عمانسلطخة

94"المتحدةالعربيةالإمارات

603قودولة

282الكويتدولة

248البحريندولة
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العربىالعالمفىالنباتاتتوزيع

واشيادةللتغييرقابلةالجدولأوردهاأضياالأرقامهذه

النباتيةالمجموعةعنوردمابأنالقولويكفي،والنقصان

ولع!!أ!شرين.اأغرنامنالخمسينياتإلىيعودالسودانية

للمراجعة.مساعيهنالك

حولالتفاصيلإلىالتعرضإلىالموسوعةتهدفلا

هذهوجودذلككفاهافقد،العربيةالدولفىالنبات

الحاجة.عندإليهاوينصئبالرجوعالفلورات

العربيةالجزيرةلشبهالنباتيالغطاء

لهونماذج

إلىباردوالشتاءصيفا،حارالعربيةالجزيرةشبهمناخ

والشمالالشرقناحيةوربيعيةشتويةوالامطاردافئ

ليمستالأمطاروهذه.الجنوبناحيةوصميفيةوربيعية

الأمطارالاتسج!!وقد،الكميةفىولاالمومعمشيلامنتظمة

متوسطفإنوعموما.الخاليالرلغفيالسنواتمنلعدد

المناطقوتعتبر.ملمالمائةدونالجزيرةأصشبهأ!شوياالهطوا!

ترتمثلمافهيالحرارةدرجةأما،رطوبةأكثرالجبلية

الخصائصهذهكل.الجنوبناحيةالشمالمناتجهنا

شماليضمالذيعامةالصحراويالإقليمعلىتنسحب

صحراءإلىالكبرىالصحراءمنآ!مياوجنوبإفريقيا

السند.

الرمليةالبحوربعضتتميزقد.الصحارىنباتات

نأنجدولكنفيها،مستوطنةخاصةنباتاتمنبأنماصأ

التضاريص!،منوغيرهاالبحورهذهعبرممتدالنباتيالإقليما

علما،النباتيةالأجناسبعضإلىالعابرةالإشارةتحصلبمما

البيئةفىونلحظ.طبيعىأمروهذاتت!صرقدأضباتاتابأن

التالية:الثلاثةالأجناسالعرليةللجزيرةالصحراوية

فينجدهاالصحارىأمثلة.الرمليةالصحارىنباتات

ومن..إلخ..والوهيبةوالنفودوالدهناءالربالخالي

الثمام،الثدأ،،الأرطىنجدفيهاالنباتيةوالانواعالأجماس

السمر،،السعدان،الربلةالدهماء،،الحلمالحاذ،،الثندة

العوسج،،العلقىالعاذر،،الطلحالممعاء،،السنط

لغضى.ا،فلغاا

بعضتتلقى.الصخريةوالأوديةالصحارىنباتات

يجاورهامماالناعمةالتربةبعضوالصحارىالأوديةهده

هذهبطونتكونماوعادةماء،ومسايلمرتفعاتمبن

علىالغطاءهذاويتوزع،النباتيالغطاءمنعاريةألاودية

الصحرأءفىمتباعدةمسافاتوعلىالأوديةجوانب

نباتاتومنالدواسر.واديالأوديةأمثلةومن.أصخريةا

السمر،الربلة،،الجنبةالأرطى،الأثل،:البيئةهذه

العوسج،،العرفج،العجرم،الشعران،السنط،السلم

النفل.القفعاء،
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الحصويةالصحارىتوجد.الحصويةالصحارىنباتا!

والحجارةالحصىويكسوها،الصحراويةالسهولدا:ول

ويمئالحصى.ناعمطينمنبطقةالمتماسكةال!صغيرة

التربة،داخلالتغلغلمنالماءوالطينالصغيرةلمجارةوا

فهذهوعليه،البادراتجذورتغلغلتمنعمجتمعةأنهاكمسا

يتميزالذيالقليلمنإد!نباتاتهافىفقيرةعامبشكلالبئة

الضبوشوكالحاد:مثلالضحلةالسطحيةبصتوره

.مرم)!فو

هذهعلىالنباتاتتتوزع.الجبليةوالأوديةالجبمالبيئة

بعضيليوفيما،بالأحزمةوصفهأحيانايمكنفيماابيصة

:النباتاتهذ.ه

(م0002)فوقوجروفعاليةمرتفعاتنباتاتأ-

العقر،العرعر،،العتم،لالعبا،الشوحط،الدبق،ادعلم

إلخ....لنبعا،المرسين،الا"عة

(م0002-أ...)متوسطةمرتفعاتنباتاتب-

التنينية،،البشام،البان)القرظ(،المصريةالأقاقيا،الآثاب

الشث،،السنط،قلسماار،السدالجميز،،ا؟نثجاث

لعرفط،ا،نةلعدا،لطنبا،لطلقا،الطلح،اقيصوحط

.لمروا،للبخا،لعنبا،دفرلا

وعوأملالرياحلتأثيرمكشوفةبيئة.الهفحباتبيئة

تقاومأنهاتربتهاخواصومن،جافةعادةوأجواؤهاالبخر،

العامالفقرذلكعنونتج،المياهوتسربالجذورتزلمغل

المتناثرةالجيوبفيإلاالنباتاتتشاهدولا،النباتيللفطاء

هذهنباتاتبينومن.التربةوبعضالماءبعضشجمع-يث

والنقدوالجعدةالحماروأذنالقباروالجملشوكالهيئة

وغيرها.لراءوا

منخفضةبتضاريصتتميز.الصحراويةالسهولبيئة

بعاملوتتأثر،المجاورةالسهولجريانمنمياههاوشتلقى

العديدقاعدةعندالرملهذايتجمع.للرمالالحاملةياحالم

البيئة،هذهفيللرمالمثبتةبأنهاتوصفالتيالنباتاتصت

نباتاتجانبإلىالشمسودوارالحرملأمثالهاو،صن

)فاغونيا(،والشويكة(لصلة)السلةا:منهاأتضى

المريمية،و،لزفرةوا،مىلخزاوا،للبلابوا،لعرفجوا

وغيرها.،لثغاموا،لقطنيةوا

دأخلإلىأوساحليةتكونقد.المتنقلةالرمالبيئة

بنقلتقومالتىالرياحهىالمؤثرةالعواملوأبرزلإد،ال

باستمرار.منهماكلوتحريكالكثبانوتكوينمالا!

الهلالشك!!وتأخذواحد،موقعفىلاتبقىوالكثبان

البيئةهذهتتميزأكثر.أوم02إلىوتمتدم03إلىوترتفع

المستمرةالرمالحركةلأنالشحيحالنباتيبالغطاء

بدفنتقومالرمالأنكما،نباتأيجذوربثباتلا"تسمح

البيئةهذهمعتأقلمتالنباتاتبعضهنالكولكنالنبات

احتمالهااوجهةمنجذأالعميقجذورهانظامطريقعن

جهةمنالرمالطبقاتتحتتقصرأوتطولدفنلفترات

النباتاتهذهأمثلةومنحياتها،دورةتتأثرأندونأخرى

أخت،الكحلة،انلسعدا،لأرطىا،لعندباالعاذر،

وغيرها.،للرماا

البيئةهذهتتميز.والسبخاتالملحيةالمستنقعاتبيئة

مرتفعمائينطاقذاتوتربتهاالمستوىمنخفضةبأنها

لايساعدانالعاملانوهذان.عاليةالذائبةالأملاخونسبة

التأقلمعلىالمقدرةلهاالتيتلكإلاالنباتاتمعظمنموعلى

المتأقلمةالنباتاتهذهتكونماوعادة،الظروف!ذهم

،عالخلويأزموزيضغطوذاتمتشحمةالبناءعصارية

ومن.عديدةبوسائلبداخلهاالماءعلىتحافظأنهاكما

السبطة،،الخضرافالخريسة،،الخريطالبيئةهذهنباتات

العكرلتق،،العجيرمان،الضمران،الشنان،السويدة

.لهرما،القطينة،لقطفا

الفم!الساحليةالمياهفيتكون.المانجروفبيئة

جانبإلىالزهريةالبحريةالحشائشبعضعلىوتحتوي

)القرم(الشورة:وهىالمعروفةالمانجروفغاباتأشجار

)القندل(.والكندلي

الأسلالبيئةهذهنباتاتمن.العذبةالمياهبيئة

السعد،سيراتوفيللوم،الماء،حوذانالحلفاء،)النمص(،

الطحالب.وبعضالقصباء،،البركعشبةالماء،عدس

العربيةالبلادفىالبريةالنباتات

وأنواعهأثربلكسجنسعلىالاسميطلق.الأرشية

متبادلة،أوراقذاتشجيراتأوحوليةأومعمرةأعشاب

والأزهار.وبريةغالبا،لحمية،عريضة،النصلمسطحة

نفسه.النباتعلىمؤنثةأومذكرةجنسوحيدة

أمتار،ثلاثةارتفاعإلىتنموشجرةالبحر.أرشية

،سنتيمتراتستةالورقةطول،الصفرةإلىتضربخضراء

الساحلية.الرمالفىوتنمو.سنتيمتراتأربعةوعرضها

القليوشنانبحريقطف:الشائعةأسمائهاومن

وجردلوقاقلىورغلوملوحوملاحومليحالمالحةوالبقلة

(.)السودان

ثمانينارتفاعإلىتنمونبتة.الساقبيضاءالأرشية

العقد،عندمتزاحمةوالأزهار،مسننةأوراقهاسنتيمترأ،

المالحة.التربةفيوتنمو،المصاررمسننةوالثمرة

يقاربمايضمالذيالقطفجنسإلىالنوعينتمي

جنسوهو.والدأفئةالمعتدلةالمناطقفيمنتشرةنوع001

علفا،يزرعأنواعهوبعض،التربةفىالملوحةزيادةيحتمل

،ألانواعبعضأوراقوتؤكل.الاسيويةالأرشميةخاصة
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الساقبيفماءالأرشية

بعدالأخضراإلىتتحول،ملونةأوراقاعادةتكونوهذه

تضمااقيالرمراميةللفصيلةبدورهالجنسوينتمىطبخها.

ي!سرمعظمها،نوع0013يقاربوماآخرجنسا021

الصحراوية.وشبهالصحراويةالمناطقفي

وفيالسعوديةالعرليةالمملكةفيالنباتهذايوجد

والكويتالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطخةاليمن

آسيا.غربجنوبإلىومصر

منالشرقية)المنطقةرغل:الشائعةأسممائهومن

برغل.ومصر،وسوريا(السعودية

ذاتحوليةعشبيةالجنصهذاأنواع.إسكبيوزة

خمامميةوالزهرةقلافة،ذاتبالهامةشبيهةنورات

التركيب.

محمرة،وبريةعشبيةحوليةنبتةأولفر.إسكبيوزة

وعرضهاسنتيمتراتأردعةالورقةطول،الأفرعأطراف

)رأمحية(هامةوالنورة،ورديةورهرتهاواحد،سنتيمتر

واحد.سنتي!ترقطرها

جنسإلىالنباتينتمي.الطمييةالتربةفيتنمو

جانبإلىويحتوي.الدفسافسيةللفصيلةالتالغسكابيوزا

وآسياأوروبافيالانتشار،كونيةنوعا،97علىالنوعهذا

ومعظمإفريقيا.وشرقالمتوسطال!بيضالبحروحوضر

ي!--ءكالا+جبببم

اولفرإسكبيوزة

الجذابة.أزهارهالأأ!ان،للزينةتزرعالحوأجةأنواعه

نوعا.52و.أجناس8علىتشتملالدفسافسيةاغصيلةوا

المنطقةوفىالحجازجنوبفيالنباتهذايوحد

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقية

جراب(،الشرقية)المنطقةوبيرة:أصشائعةااسمائهوم!

وطرية.الهنا

أربعينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.فلسطلنإسكبيوزة

وعرضهاسنتيمتراتستةالورقةطول،وبريةسعنتيمترا،

هامةوالنورةالاصفرار،شعاحبةوزهرتهاواحد،ستيمتر

الرمليةالسهولفىوتنمو.عطرية،!عنتيمتراتثلاثةقطرها

أ!مخور.اوبين

نفسها.والفصيلةأصسابقاالنوعجنسإلىالنوعينتمي

العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيويوجد

)المنطقةالرويسأم:الشائعةأسمائهومن.السعودية

طربة.،(لشرقيةا

الفصيلةمنحنسينعلىايلاسمهذايطلق.الأشنان

.وكنموموأرثربيسص!ناأهماميةشمراا

سيقانذاتشحميةشجيراتأنواعهأنابيسس؟جنس

تكونقدأو،متقابلةحراشيفإلىمختزلةوأوراقمفصلية

خماسيةوهي،تحمعاتفيأوفرديةحنثويةأزهارها،غائبة
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وأورديمجئولونهالثمريوالغلاف.الفسكيب

بنفمسجي.

سيقانذاتمعمرةشحميةأنواعهبمأرثروكنمومجنس

الخروطتشبهشحميةطرفيةمشبلةونورتهامة!ملية،

فيموجودةفيهمنغمسةنصمفالأزهارتكون،الطويل

فيوتكون.النورةمحورسطحعلىانضخفاضات

مجنح.غيرالثمريوالغلاف.ثلاثيةم!!وعات

ارتفاعإلىتنموصغيرةنبتة.العنبحاملالأشنان

السطحمحفورةلحميةوورقتها،مفصكمليةمشتيمترا،ثلاثين

الرمليةالتربةفيتنمو،مجنحغلافوللثمرة،الأ.على

الصخرية.والأراضىالض!حلة

علىيحتويالذيالأشنانجن!رإلىالنوعهذاينتمي

الأبيضالبحرحوضمنطقةفيمعظمهانوعا،"؟.

كيميائيةموادعلىالأنواعهذهبعضوتحتوي،تمعطالمت

الجنسوينتمي.الحشريةالمبيداتصناعةفيتىخخدم

جنسا021علىتحتويالتيالرمراميةالفصيلةإلىرهبد

الملحيةالأراضيفيمعظمهاالانتشار،كونينوع013و.

.الصحاريوأشباهالصحاريفيخاصةأسبخاتوا

السعوديةالعربيةالم!لكةفىالنباتهذايوجد

.والأردنفلسطينإلىإفريقياوشمالأجمحرينوا

حمضوشعر)قطر(،شعران:الشائعةأمعمائهومن

وسوريا(.)العراقوأشنانوؤلي

خمسينارتفاعإلىتنمونبتة.الشوكةكبيرالأشنان

سريعةالأوراقالعقد،عخدجذوراتطلقمتشيمترا،

نباتوهو.فسنبلةالنورةأما،صغيرةوالزهرة،التحساقط

جنسإلىينتمي.وسبخاتومدوجزرسواحل

كونيةساحليةأنواع01علىيحتويالذيأرثروكنموم

والجنس.قلويةشبهموادعلىأنسجتهاوتحتويالانتشار،

الرمرامية.للفصيلةتالغ

وأليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالأشنانيوجد

المتحدةالعربيةوالإمارأتعمانوسلطنةسوقطرةوجزيرة

البحرحوضمنطقةوشرقإفريقياوشمال،والبحرينوقطر

المتوسط.الأبيض

وخماموحمفوآشنالقلام:الشائعةأسمائهومن

)شرقيشوعو،()المغربخرالقو)سوريا(،خريسةو

(.السعوديةالعربيةالمملكة

فيالشوكيةالغاباتحزاممكوناتأهممن.الأكاسيا

شجيريةأوشمجريةبنيةذأتوأنواعه،العربيةالجزيرةشبه

.عديدةأزواجفيصغيرةوريقاتمنمركبةوأوراقها

)التذكير(الطلعومحور،جانبيةنوراتفىصغيرةالأزهار

عادةملتحمةالزهرةوبتلات،الأسديةعديدالزهرةفي

وأملتفةتكونوأحياناالأشكالمتعددةقرنيةوالثمار

حلزونية.

علىالمحافظةوتجبوخشبيةرعويةأهميةالجنسلهذا

.والانقراضالتلفمنعناصره

شجرةوهىسمر،اسمعليهايطلقأتبايكا.أكاسيا

خشن،القلفالمتر.ونصفمترينارتفاعإلىتنموصغيرة

شوكية.الأوراقأذيناتأسود.أواللونرمادي،متشقق

السنتيمتر،ونصفسنتيمترينإلىالشوكةطوليصل

ثلاثةإلىطولهايصلمركبةالورقة.مستقيمةوالشوكة

فلسطينإ!ممبيوزة
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والوريقةورقتينإلىالوريقاتعددويصل،سنتيمترات

،أزواجستةإلىيصلالرويشاتأزواجمنعددمنمركبة

هامةالنورةزوجا.ثلاث!تإلىعشرةمنرويشةوكل

شريطية،،مستقيمةشرنيةالثمردالأزهار.عديدةبيضاء،

إلىعرضهارمشتيمتراتثلاثةإلىطولهايصلمتفتحة

.اللونبنية!شتيمترين،

شمالفيالصعوديةالعربيةالمملكةفىالسمرتوجد

أخرىأجزاءوبعفهرالجنوبيةالمنطقةوفيوجنوبهالحجاز

السافاناحزامإلىنطاقهويمتد،العربيةالجزيرةشبهمن

أرترياأإالا!متوائيةإفريقياوفيالأحمراالبحروجبال

.والسودانوإثيوبيا

شصيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالنباتهذاينتمى

الأكاسيا.جنسمن،وعلاجيةوغذائيةرعويةأهميةذات

،أصحراوياالشوكىالحزامعناصرأحدالشجرةوتكون

.بوالاحتصاأالحائرالرعيإنىالآنيتعرضهامحزاموهو

ثلات!!ارتفاعإلىتنموكبيرةشجرةالبيضاء.الأكاسيا

أعلى.منالتفرعكثيرةواحدةرئيسيةسعاقذاتمترا

التيالحديثةالأفرعخاصةالبياضنحويميلرماديالقلف

اللونبنيةمستقيمةشوكيةالأوراقأذينات.متعرجةتكون

مشتيمترينإلىالشوكةطوليصلبيضاء.قاعدةذات

عشرةإلىزوج!تمنمركبةالورقةالسنتيمتر.ونصف

.سنتيمتراتثلاثةإلىالورقةطوليصل.وريقاتأزواج

زوجوعشرينخمسةإلىستةمنمركبةأيضاالوريقة

يصلأزهار،عديدةبيضاءأسطوانيةسنبلةالنورة.رويشة

أصوليصلبيض،الأزهاراسنتيمترا.عشرخمسةإلىطوأ!ا

وأمقوسةقرنيةالثمرةالمليمتر.ونصف!مليمترينإلىالزهرة

،سنتيمتراتخمسةإلىطولهايصلمتفتحةغيرحلزونية

ثلاثين.إلىالبذورعدديصلاللونبرتقالية

جنوبفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

مواقعوله.بلجرشيمنطقةفىالجنوبيةالمنطقةوفىالحجاز

فيويكثرنادرا.ويعتبرالعربيةالجزيرةشبهفىأخرى

عموما،إفريقيافيوينتشرالأنهاربجوارخاصةالسودان

الأمطارموسمخلالأوراقهالنباتويسقطغربها.خاصة

رعوياعنصرابذلكويكونالصيفخلالأوراقهوتظهر

تهواهاالتيقرونهوخاصةوالمواشيالجمالتعلفههاما

دلغفيالشجرةقلفيستخدم.والأفيالانبريةالوعول

الصمغمنضرباالساقويفرز.الأوراقوكذلكالجلود

غربفيعلاجيةخواصولهالسنغالصمغيعسمى

طريانهإلاالمسامدقيقثقيلالشجرةوخشب.إفريقيا

أنهغير،المنزليةالأدواتلعملصالحغيريجعلهمماليفي

ويتخذالسودانفيالشراعيةالمراكبصناعةفىيستخدم

الإفريقية.القبائلبعضلدىمقدسةالشجرةوتعتبرحطبا.

ذاتفصيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالمباتينتمى

إلىالنباتينت!.وطبيةوغذائيةورعويةاقتصاديةأهمية

منها:العربيةالأسماءمنعددوللنباتالأكاسيا.جنص!

.هراسوبيفاءسدرةوسنطوحراز

مترا.عشراثنىارتفاعإلىتنموشجيرة.تورتلسأكاسيا

الأصفر،اللونناحيةيميلرماديقلوذات،أسسيت!انامتعددة

طوليصل،معكوفة،شوكيةالورقةأذينات.متشقة!أوأم!س

طولهايصل،مركبةالورقة.سنتيمتراتعشرةإنىالشوكة

خمسةإلىالوريقاتأزواجعدديصل.سنتيمتراتثلاثةإلى

منمركبةالوريقة.سنتيمترينإلىالوريقةطولويصل،أزواج

خنثوية،والأزهار،هامةالنورة.الرويشاتمنزوجاعشرستة

مسطحة،،متخصرة،الالتفافحلزونيةقرنيةوالثمارصفراء،

إلىعرضهاويصلسنتيمترا،عشرخمسةإلىطولهايص!!

البذور.مصفرةورديةإلىاللونخضراء!احد،سنتيمتر

.أطوناءخضرا

فيالسعوديةالعربيةالممدصةفيأخباتاهذايوحد

وفيوالشرقيةالشماليةوالمنطقتينالحجازوجنوبش!ال

الجزيرةشبهمنأخرىأجزاءفيأيضاويوجدوالنفود،نجد

وجنوبوالسودانمصرفيالنباتوينتشرحطأجم!.العربية

الميت.البحر

الورقةتحتويكمادابغ،راتينجالنباتمنيستخرج

منكبيرةكمياتعلىالناضجةغيرالحديثةوالثمرة

الهيدروسيانيد.حمض!

ذأتفصيلةوهي،القرنيةأغصيلةاإلىالنباتينتمي

جنسشئالنبات.وطبيةوغذائيةورعويةاقتصاديةأهمية

طلح،:الشائعةالعربيةالنباتأسماءومنالأ!صاسيا.

وسمر.وحرس

متراعشرينارتفاعإلىتنموشجرة.الحبشدةالأكاسيا

الأوراقأذينات،متشققاللونبنيقلفها،مسطحتاجذات

طوليصلبالشعر.مكسوة،مستقيمةبيضاء،إلىبنيةشوكية

طولهايصلمركبةالورقة.سنتيمتراتخمسةإلىالشوكة

!متةإلىالوريقاتأزواجعددويصل،سنتيمتراتعشرةإلى

زوجاأربعينإلىعشرينمنمركبةوالوريقةزوجا،وثلاثين

الثمرةالأزهار.عديدةحمراءهامةالنورة.الرويشاتمن

إلىطولهايصلومشعرة،اللونبنيةومنقطةمستقيمةقرنية

.سنتيمتراتأربعةإلىعرضهاولصلسنتيمتراعشراثنى

العربيةالمملكةفيالجنوبيةالمنطقةفيالنباتيوجد

وأرترياالسودانفيويكثراليمنفييوجدكما،السعودية

وإثيوبيا.

ذاتفصيلةوهى،القرنيةالفصيلةإنىالنباتينتمي

النباتينتمي،وعلاجيةوغذائيةورعويةاقتصاديةأهمية

الحزامعناصرأحدالنباتويكون.الأكاسياجنسإلى
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المدارية،الصحاريوشبهالصحارييميزالذيالش!كى

يسمى.والاحتطابالجائرالرعىمنالحزامهذانىوي!ط

طلح.وسيالالفات

إلىتنمومكور.تاجذأتشمجرة.الشعاعيةالأكاسيا

طولهابيضاءالشوكة،لثمائكةتزيد،أوأمتارأربعةاردنماع

وأصفراءوالزهرة،مركبةوالورقة،سنتيمتراتخرسسة

بنيةإلىحمراءحلزونيةملتويةقرنيةوالثمرةبنحماء،

لمشتيمتراعشراثناالطول(،اعتدلت)إذاأبعادهامص!فرة،

البذور.منقليلامتخصرةواحد.لمشتيمتروءرضها

علىيحتويالذيالأكاسياجنسإلىالنباتينتمي

خاصةوالدافئةالاستوائيةالمناطقفيتنتشرنوع0021

الأكاسياوجنسمنها.الجافةألاقاليمفيوتكثرأسضاليا،

جنسا657علىتشتملالتيالقرنيةالفصيلةإلىيتمي

.نوع61)04و.

المنطقتينوفىالحجازشمالفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيونجدوالجنوبيةالثممالية

وسمر.طلح:الشائعةأسمائهومن

قلفذاتأمتارسبعةإلىتنموشجرةالعسق.أكاسيا

أصفرالحديثةالأغصانقلفويكون،متشققديركلط

فيالأشواكوتكون،شوكيةالأورأقأذينات.نالل

والأخريانمنعكفةمنهاالوسطى،ثلاثيةهـجموعات

يصل،مركبةالورقة.الخلفإلىمنعكفتانأوم!متقيمتان

الوريقاتأزواجعدديصل.سنتيمتراتخمسةإلىلهاط!

طولهايصلأسطوانيةسنبلةالنورةزوجا.عشرخمسةإلر،

والثمرةالأزهار.متعددةبيضاء.،سنتيمتراتثمانيةإلر،

إلىطولهايصلجرداء،بنية،شمريطة،مستقيمةقراجة

واحد.سنتيمترإلىوعرضهاسنتيمتراتثهانية

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

المناطقفىويكثر،وحضرموتاليمنفيويوجداطجاز.

.واسمودانإفريقياشرقوفيالأحمرالبحرفىادسخرية

وتنتمي.الاحتطابومنالجائرالرعيمنالشجرةت!،ني

الأكاسيا.جنسإلىالنباتينت!.العضاهبر!وعة

العسق.:أسمالنباتعلىيطلق

قلفهاأمتار،ستةأرتفاعإلىتنموشجرة.لاتياأكاسيا

الشوكةطوليصل.شوكيةالأوراقأذينات.رماديأصلس

الورقة.رماديةوقاعدةداكنةقمةذاتسنتيمتر،نصفإلم،

عدديصل.سنتيمتراتخمسةإلىطولهايصل،مركبة

خمسةمنمركبةالوريقة.أزواجثلاثةإلىالوريقاتأزواج

إلىطولهايصلألمسطوانيةسنبلةالنورة.رويشاتأزواج

مسطحةقرنيةوالثمرة.بيضالأزهار.سنتيمتراتثسانية

عرضهاويصلسنتيمتراتتسعةإلىطولهايصل!مشقيمة

.اللونءصفرا.سنتيمترينإ!!

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

مناطقوفياليمنفيويوجد.الجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

إلىسوريامنرقعتهوتمتد.العربيةالجزيرةشبهمنأخرى

وأرتريا.وإثيوبياالسودانوسط

ذاتفصيلةوهيالقرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

جنسمنوهو،وطبيةوغذائيةورعويةاقتصاديةقيمة

منها:الشائعةالعربيةالأسماءمنعددوللنبات.الأكاسيا

الشجرةوتعانىكبير.وقتادهشابوصمغوسنطخشب

الجائر.الرعىومنالاحتطابمن

عشرخمسةارتفاعإلىتنموشجرة.المصريةالأكاسيا

يصلمضاعفةمركبةالورقة.مشققرماديقلفذاتمترا

أزواجعددويصلسنتيمترا.وعشرينخمسةإلىطولها

عددمنمركبةبدورهاوريقةوكل،أربعةإلىالوريقات

الأزهار.هامةالنورة.عشرةإلىيصلرويشاتأزواجمن

قرنيةالثمرةواحد،سنتيمترإلىالزهرةطوليصل.بيض

إلىوعرضهامشتيمترا،ثلاثينإلىطولهايصلمتطاولة

بنية.والبذورجردأء،لامعةاللونبنية.سنتيمترأتخمسة

وفيوالزينةللظلالسعوديةالعربيةالمملكةفييزرع

الاستوائيةإفريقياوفيالعربجزيرةمنعديدةمناطق

ومصر.السودانوفيوالهندإفريقياوشمال

شعبيةاستطاباتفىوبذورهالنباتأوراقتستخدم

متعددةلأغراضالشجرةخشبويستخدمإفريقيا.في

بعضمنهفيصنعبماحتمالهولقوةمعهالتعامللسهولة

.الدوابتجرهاالتيالعرباتوهياكلالصوروبراويزالأثاث

.النباتأوراقالحيوأناتوتعلف

ذأتفصيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالنباتينت!

لهذاعلاقةلا.وطبيةوغذأئيةورعويةاقتصاديةأهمية

وهوبهالخاصلجنسهينتميفهوالأكماسيا،بجنسالنبات

فيالدافئةالمناطقفىمنتشرةنوعا051يضمالذيألبيزيا

وبعضهاللزينةيزرعبعضهاأمريكا.وجنوبالقديمالعالم

مصر.فيالباشادقن:ويسمى.لأخشابه

أمتارتسعةارتفاعإلىتنموشجرة.مليفيراأكاسيا

بنيإلىرماديأملسالقلف.القاعدةعندمنالتفرعكثيرة

إلىالشوكةطوليصلشموكيةالأوراقأذينات.اللون

الورقة.معكوفةسودأء،أوبنيةالشوكةاسحنتيمتر.نصف

إلىالرويشةطوليصلواحد.رويشاتزوجمنمركبة

النورةالسنتيمتر.ونصفسنتيمترإلىوعرضهاسنتيمترين

.سنتيمتراتخمسةإلىطولهايصلألممطوانيةسنبلية

قرنيةوالثمرة.مليمترينإلىالزهرةطوليصعلبيضاء.

العضاه.مجموعةالنباتويتبعصفراء.منتفخة

شمالفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

فيالنباتيتوافركما،الجنوبيةالمنطقةوفيالحجازوجنوب
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نطاهضهويمتدالطمييةالسهولفيويكثر)حضرموت(اليمن

.والصومالوالسودانوأرترياإثيوبياإلى

وفي،عدلالصوماليونيسميهصمغاالشجرةتفرز

القبائلبعضعنداللحمطبيخإلىالقلفيضافإفريقيا

علىالبذرةتحتويكما،خاصةنكهةالطعاملإكساب

فيالطهازجةالأوراقواالقرونوتؤكل،8./نسبتهزيت

هياكلأحم!جيدأ!شجرةاوخشب.إفريقياجنوب

.الاحتطابمنالشجرةتعالى.الدوابتجرهاالتيالعربات

ذاتفصيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

جنسمنوهو،وطبيةوغذائيةورعويةاقتصاديةأهمية

سمروظبةمنها:شائعةعربيةأسماءوللنباتالأكاسيا.

.غيلانوأموتكروكتر

الذيالشوكيالحزامالسنطالأكاسياجنسويكون

الصحراوية.وشبهالصحراويةالمناطقيميز

ارتفاعإلىتنموالسيقانمتعددةشجيرةهرنبرج.أكاسيا

عني!صشفصفر،شرائعمنسلإلىالقلفأمتار.خمسة

أ!لف.امتشققةالقديمةالأفرع.اللونالورديالحديثالقلف!

ي!صسوهابيضاءمستقيمةالشوكة.شوكيةالأوراقأذينات

الأتمواكاوبعضمشتيمتراتثمانيةإلىطولهايصلشعر،

ويصل.سنتيمترينإلىطولهايصل،مركبةالورقةقصير.

يقاربالوريقةوطولثلاثةإلىالوريقاتأزواجعدد

يصلرويشاتأزواجمنعددمنمركبةالوريقة.!شتيمترين

نصف!إشالرويشةطوليصلزوجا.عشراثنىإلى

قرنيةالثمرةالأزهار،عديدةصفراء،،هامةالنورةسعنتيمتر.

خضراء.تكونأوبنيةإلىاللونورديةالبذور،!نمتخصرة

جنوبفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

الشماليةوالمنطقتينوالنفودنجدوفيالحجازوشعمال

حزيرةمنأحرىأجزاءفيالرمليةالسهولوفيوالشرقية

الجائر.والرعيالاحتطهابمنالشجرةتعاني.العرب

ذاتفصيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

مجموعةوتكون.وطبيةوغدائيةورعويةاقتصاديةأهمية

يعرفماوهوالشوكيبالحزاميعسمىماهذهالسنط

الصحراويةوشبهالصمحراويةالأقاليمفييكثربالعضاه

جنسإلىالنباتينتمى.الصمغمنضرباالشجرةوتفرز

وديلم.سلممنها:شائعةعربيةأسماءولهالأكاسيا.

ارتفاعإلىتنمومعمرةأوحوليةعشبيةنبتةألفا.ألفا

أربعةطولها،وريقاتثلاثيةورقتهامعنتيمتر،مائة

والزهرةأسسنتيمتر،اونصفسنتيمتروعرضها،سمنتيمترات

قطرها،منضغطةقرنيةأخمرةوا،القرمزينحوتميلزرقاء

علفا.ويزرع،شموكبلاالالتفاهـ،حلزونيةواحد،سنتيمتر

65يضمالذيألفاألفاجنسإلىأضباتاهذاينتمى

المتوسطالأليضالبحروحوضأوروبافيمنتشرةنوعا،

أخضر،وسماداعلفا،النباتهذاويزرع.إفريقياوشرق

تجاريةمادةأوراقهوتعتبر،دهونعلىبذورهوتحتوي

القرنية.الفصيلةإلىينتميوهولليخضور.

العربيةالمملكةأنحاءمعظمفيالنباتهذايوجد

السعودية.

وقفيبحجازيوبرسيمتفل:أسشائعةاأسمائهومن

وقت.

القرنيةالفصيلةيتبعانجنسينعلىالاسماهذايطلوت

مسمىتحتوصفهتمأنسبقوقد،الفصفصةهما

مليلوتم.هووالاخرالفصفصة

ثلاثيةأوراقذاتعشبيةأنواعه؟الفصفصةجنص!

بنفسجيةأوصفراءصغيرةأزهارها،مقنعةوريقات

غالبا،الالتفافحلزونيةقرنيةوالثمرة.فراشية،متساقطة

شائكة.

،الحولثنائيةأوحوليةأعشابأنواعه،مليلوتمجمس

وأبيضاءصغيرةوأزهارها،مسننة،ريقاترثلاثيةوأوراهضه

شبهقرنيةوالثمرة.طرفيةعنقوديةنوراتعلىصفراء

(.بذرات2-3ذات)نادراأجذرةاوحيدة!روية

وأقائمة،الحولثنائيةأوحوليةنبتة.الأبيضألفاألفا

،سنتيمترانطولها،وريقاتثلاثيةورقتها،منبطحة

شبهقرنيةوالثمرةبيضاء،وزهرتهاواحد.سنتيمتروعرضها

فيمزعجعشبوهيمشتيمتر.نصفقوهاكروية

.المزارخ

علىالنباتهذاإليهينتميالذيمليلوتمالجنسيحتوي

الاستوائية،وشمبهالمعتدلةالمناطقشيمنتشرةنوعا،02

أخضر،علفاويستخدموعطريعشبيالأنواعومعظم

عسله.لطيبالمناحلفيالعلفيةأهميتهجانبإلىويزرع

المنطقتينوفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوحد

السعودية.العربيةالمملكةفينجدوفيوالشرقيةأجةأصشماا

)اليمن(.ريمان:الشائعةأسمائهومن

إلىتنمو،نجميشعريكسوهاحوليةنبتة.الألوسن

وعرضهاسنتيمتراتثلاثة،الورقةطول،سمأ5ارتفاع

قوهاقرصيةوالثمرةصفراء،وزهرتهالمشتيمتر،نصف

!شتيمتر.نصف

الصليبيةوالفصيلةالألوسنجس!إلىالنباتينتمي

آخرنوع003و.جنسا093مايقاربعلىتحتويالتي

مركباتهاتتضمن،البنيةوعشبيالانتشاركونيمعظمها

تساعدالمادةهذهأنويعتقدودهنهالخردلمادةأحجميائيةا

وحتىوالحشراتوالفطرياتالب!صيرياتأثيراتمقاومةعلى

وبعضهاالجافةالبيئاتفيالأنواعهذهوتكثر.الثدييات

فىالألوسنجنسأنواعوتنتشر.المائيةالبيئةفىينمو

المتوسط.الأبيضالبحرحوضمنطقة
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لأ!وسنا

العربيةللمملكةالشرقيةالمنطقةفيالنباتهذاويوجد

الصخور.بينينمووهو.يةسعودالى

وزهرتها،متعرجةورقتها،حوليةنبتةالحلو.الألوسن

.مستديرةوالثمرةب!ماء،

فهو،السابقبالألوسنلهعلاقةلاالألوسنهذا

.أنواع7علىيشتملالذيلوبيوليريالجنسينتحى

البحر.ألوسناسمعليهويطلقأوروباجنوبفيوبكثر

عمرهاتقدممعتتحولالتىأزهارهلأجلعادةرعويز

الصليبية.الفصيلةيتبعوالنبات.الأبيضاللونن!ص

الأبيضالبحرحوضفيتنتشرالجنسأنواعوءحظم

الجزيرةشبهإلىانتشارهاويمتد،الكناريوجزرالمضوسط

لرربية.ا

وشمالالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنوعهذايوجد

أسمائهومن.المتوسطالأبيضالبحروحوضإفريقيا

الفصيلةمنجنسينعلىويطلق.الإبرةخربم:اكخائعة

ولوبيوليريا.الالوسنهماادسليبية

تكسوهامعمرةأوحوليةأعشابأنواعه:ألوسنجنس

قشديةأوصفراءوأزهارهاتامةوأوراقهانجميةثميرات

خردلية.وذ!ارها

تكمسوهاحوليةأعشابأنواعهلوبيوليريا:جنس

قشديةأوصفراءأزهارها،تامةأوراقها،نجميةشعيرات

بالعدلممة.شبيهةمستديرةوالثمرة

كلهاالأنواعمنعدداالبابونججنسيشمل.البابوبخ

بيض،شعاعيةأزهارذاتهامةونورتهاحوليةأعشاب

العددكثيرةوالأزهار،الحافةتامةأوتشرحدقيقةوأوراقها

متراكبة.أوراقمنقلافةالنورةوأسفل

الصحراءفيرائعةجماليةلمسةوهي،الربيعنباتات

ايلأقحوان.بمسمىالشعرعالمالنباتدخلوقد

خمسةأرتفاعإلىتنموحوليةنبتةالأسود.البابونج

والزهرة،هامةوالنورة،بسيطةوالورقةسنتيمترا،وعشرين

بيضاء.الشعاعية

علىيحتويالذيالأقحوانجنعي!إلىالنباتينتمي

وبعضها،طبيةخواصوذوعطريمنهاالعديدنوع،001

المركبة.الفصيلةيتبعوالجنحي!،للزينةيزرع

والشرقيةالشماليةالمنطقتينفىالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيالخالىوالربعونجدوالنفود

(،الشرقية)المنطقةقحويان:الشائعةأسمائهومن

.وقربيانعلىأموفراخوأربيان
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الأسودالبابوبخ

الأسودالبابوبخ

سشينإلىتنموعطريةعشبيةنبتة.الشاميالذرةبابونج

ضارةنبتةوهى.خيميةوالنورة،مشرحةوالورقةمشتيمترا،

.المزارعفي

المركبة.والفصيلة،الأقحوانجخص!إلىأضباتاينتمى

البر.سذابحزاء،،شبت:الشائعةآسمائهومن

ارتفاعإلىتنمو،عطريةحوليةنبتة.الذهبيالبابونج

وزهرتها،مشرحةوالورقةسنتيمترا،وعشرينخمسة

هامة.ونورتهاصفراء،

الشعبيالطبفىويستخدم،الطمييةالتربفىتنمو

البابوبخ.شايباسمأوراقهوتعرف

المركبة،للفصيلةالتابعماتركارياحنعرالنباتهذايتبع

بالتصاقبعفأنواعهوتنتشر،أنواع5علىويحتوي

.البلدانبعضفيالمواصلاتوسائلإطاراتعلىثمارها

طبي،شايبأنهاالأنواعبعضتعرفأمري!!اوفى

.أخرىأنواعمنأطحشراتمبيدةموادوتستخلصر

فىالشرقيةالمنطقةوفينجدشرقشأضباتاهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكة

وعطفير.قميلة:الشائعةأسمائهومن

وبرية،صحراويةحوليةنبتة.الصحراويالبابونج

الشعاعيةوالأزهار)رأ!ية(،هامةوالنورة.مشرحةورقتها

.الرمالفىوتنمو.بيض

المركبة.والفصيلةالأقحوأنجنسالنباتهذايتبع

على،أمفراخ،ربيان،أربيمان:الشائعةأسمائهمنو

.قربيان

بلاهامةوالنورة،معلاقيةورقتها،حوليةنبتة.البرسية

بجوأرتكثر،المزارعفيضارةنبتةوهي.شعاعيةأزهار

.المياهقنوات

المركبةللفصيلةالتالغفليونغناللجنعم!أضباتاينتمي

الانتشار.كونيةنوعا،051علىويحتوي

نجدوفىوجنوبهالحجازشمالفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبيةأطنطقةاوفي

وصابونلبان)سوريا(،رعراع:الشائعةأسمائهمنر

غيط.

هماالمركبةالفصيلةمنجنسينعلىالاسمايطلق

وفيلاقو.أصيومقنافا

بسيطةأوراقذاتوبريةحوليةأنواعه،قحافاليومجنس

شعاعية.أزهارولاتوجد.متجمعةهاماتفيوأزهار

ذات،مشعرةقرنيةحوليةأعشابأنواعهفيلاقو،جنصر

فيأوقرصية،هامةنورةفيوأزهارتامةمتبادلةأوراق

متجمعة.أوسنابل

منبطحة،أوقائمةحوليةعشبة.الصحراويةالبرسية

الورقةطول،سشيمتراتثمانيةارتفاعإلىتنمو،وبرية

صفراء،والزهرةسنتيمتر.نص!وعرضهاواحد،!شتيمتر

الطميية.التربفىوتممو،قطيةهامةوالنورة

الذي،المركبةللفصيلةالتابعفيلاقولجنصرالنباتينتمي

المعتدلة.الشماليةالاقاليمفيمنتشرةنوعا35علىيحتوي

شرقوفىوالشرقيةالجنوليةالمنطقت!تفيأضباتايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفينجد

العربيةالمملكة)شرقيقطينة:الشائعةأسمائهومن

وقطين.(،السعودية

وأنواعهإسفوديلسجنسعلىالاسميطلق.البرواق

علىمتجمعةأوليفيةوجذورها،حوليةأومعمرةأعشاب
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عنقودية،والنورة،مورقةغيروالساق،درنات!صة

عرقذاتبيضاء،أوورديةالتركيبثلاثيةأشهرةوا

ثلاثيةالثمرةأحمر.أواللونأخضر،بتلةكلفيأواممط

افى!ماريع.

يزيدلا،بسيطةورقتهاحوليةنبتة.الورقرقيقالبرواق

خطوطذاتبيضاءوزهرتهاملليمترين،علىلهاط!

والطميية.الرمليةالتربفيتنمو.عنقوديةالنورة،قرا!زية

الورقرقيقالبم-واق

الزنبقيةللفصيلةالتابعالبرواقجنسإلىالنباتينت!

الأبيضالبحرحوضفيمنتشرةنوعا21علىوبحتوي

الهملايا،جبالإلىرقعتهاتساعويمتدأوروبا،وفياكوسط

فيتؤكلأبصماللهوبعضهاللزينةتزرعالأنواعوه!ظم

العربيةالمملكةأنحاءمعظمفييوجد.ب!سكالبلدان

وبرواقعنصلبصل:الشائعةأسمائهومن.ال!ععودية

شيطاني.وليصل

،درناتلجذورها،معمرةنبتة.الصيفيالبرواق

ينتمي.البياضإلىتضربورديةوالزهرة،قاعديةقراقهاوأ

الشائعة:أسمائهومن.الورقرقيقالبرواقنباتجنسإلر،

عنصل.وبصلوسوىواللزيقىالاصيقي

رمحية،صغيرةورقتها،زاحفةحوليةعشبة.البطباط

.مجموعاتفيأزهارهاوزكون

التابع)البطاط(بولوغاناطنجنسإلىالنباتينتمي

نوعا،051مايقاربعلىويحتوي.البطباطيةللفصيلة

الشمالي،الكرةنصففيخاصةالانتشار،كونية

الشايمثلمشروبهيئةفيالطبيةألمجالاتفيويستخدم

الأزمةمثلالتنفسيبالجهازالخاصةالأمراضلمعالجة

،بالمزارعالضارةالأعشابمنأصبحالانولكنه)الربو(.

فيه.محاربتهتمتموقعكلفىالمبيداتمقاومةواستطاع

نوعا،501و.جنسا53علىالبطاطيةالفصيلةتحتوي

الشمالي.الكرةنصففىخاصةألانتشاركونية

فىالانتشار،وأسعأنهجانبإلى،النباتهذاويوجد

اليمن.وفياسمعوديةالعربيةالمملكة

العقدوكثيرالركبكثير:الشائعةأسمائهومن

وقضاب.الراعيوعصاوجنجرالكلابوزنجبيل

حوليةأنواعهتكونالذيبوليغونومجنسعلىيطلق

وأورديالزهريغلافهاخنثويةوأزهارهمعمرةأوعشبية

.الثمرةيغلفومستديمأحمر

ورقتها،نحيلةحوليةعشبيةنبتة.الباتوليالبطباط

وفصيلته.البطاطنباتشئجنس.مشبلةوالنورة،رمحية

السعودية.العربيةالمملكةفىالشرقيةالمنطقةفىيوجد

.قردب:الشائعةأسمائهومن

مختلفينجنسينعلىالاسمهذايطلقعلمياالبليحاء.

وأنواعهرامنسهوالجنسينأحد،مختلفتينلفصيلتينتابعين

وأوراقها،خنثويةأوجنسوحيدةأزهارهاشائكةشجرية

وتتبع.غائبةالبتلاتتكونقدأوبتلاتذأتوأزهارها

السدد.فصيلة

وأوراقها،عشبيةكلهاوأنواعهرزيداهوالاخرالجنس

طرفيةعناقيدعلىمحمولةوأزهارها،مفصصةأومشرحة

صفراء،تكونماونادرأبيضاءالأزهارتكونماوغالبا

وتتبع.أسنان34-بفمهايحيط،الفمفاغرةعلبةوالثمرة

الرزيدية.الفصيلة

ثنائيةأوحوليةنبتة.المعتدلةالبيضاءالعطريةاليليحاء

بيضاء.والزهرة،مشرحةورقتها،الحول

الرزيديةللفصيلةالتابعالخزامجنسإلىالنباتينتمي

البحروحوضأوروبافيمنتشرةنوعا،55علىويحتوي

علىالجنسهذاأنواعمعظموتحتوي.المتوسطالأبيض

وتشتمل،للزينةيزرعوبعضهاصفر،وأصباغراتينجات

نصففىمعظمهانوعا7وهاجناس6علىالفصيلة

الشمالي.الكرة

السعوديةالعربيةالممل!!فىالنباتهذاويوجد

وعشبةبريسمسم:الشائعةأسمائهومن.والكويت

)سوريا(.وقرنفل)الجزائر(الخروفوديلالخروف

العطرية.البليحاء:أيضانظرا
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الشكل،مكورةنبتة.الورقزيتونيةالعطريةالبليحاء

وورقتهاشائكةوهىالصخور،فوقتنبطح،مترانقطرها

جرداء.

البيضاءأ!طريةاالبليحاءبنباتالنباتلهذاعلاقةلا

مختلفتين.وفصيلتينمختلفينجنسينمنفهما،المعتدلة

النبقية،للفصيلةالتابعرامنسجنسإلىالنباتهذاوينتمي

الكرةنصففيمعظمهانوعا،125علىويحتوي

وبعضهاطبيةخواصذاتالأنواعبعضوثمار،الشمالي

منويستخرج)إندقو(،النيلةمثلأصباغمنهتستخلص

أغصيلةاتحتويالبارود.لعملىمناممبفحمالآخرالبعض

خاصةالانتشار،واسعةنوعا87وهجنسا53علىالنبقية

والدافئة.الاستوائيةالمناطقفي

)الجزائر(.شرورة،حرشة:الشائعةأسمائهاومن

العطرية.لبليحاءا:أيضان!ا

ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الشائكةالعطريةالبليحاء

بيضاء،وزهرتها،بسيطةورقتها،شائكةسنتيمترا،لمسبعين

عنقود.النورة

الصخرية.والأراضىالضحلةالرمليةالتربفيتنمو

)المنصقةأوشولةوذنيبانذنبان:الشائعةأسمائهاومن

دنيبة.ووخزام(الشرقية

العطرية.البليحاء:أيضاانظر

ثلاثينارتفاعإلىتنمونبتة.العربيةالعطريةالبليحاء

والنورةبيضاء،والزهرة،الحافةمتموجةوالورقةسنتيمترا،

نفسهالجنسوتتبع.والطمييةالرمليةالتربفىتنموعنقود.

المعتدلة.البيضاءالعطريةالبليحاءإليهتنتميالذي

والكويتوقوالسعوديةالعربيةالمملكةفىويوجد

ومن.والعراتوالأردنوسورياوفلسطينإفريقياوشمال

رميح.:الشائعةأسمائه

العطرية.البليحاء:أيضانظرا

مفصصة،وورقتها،حوليةنبتة.المغيرةالعطريةالبليحاء

.أسنانثلاثيةوالثمرةصفراء،والزهرة،اللونمغبرة

العطريةالبليحاءإليهتنتميالذينفسهالجنسوتتبع

ذنبان.وخزامى:الشائعةأسمائهومن.العربية

العطرية.البليحاء:أيضاان!

التابعهيوسكيامسجنسعلىالاسمايطلق.البنج

،مميزةرائحةذاتعشبيةأنواعه،أصباذنجانيةاللفصيلة

منواحدجانبعلىأونورةعلىالشكلقمعيةوأزهارها

الأزهارسنبلةالنورةتكونقدأو،النورةهذهمحور

التركيب.خماسية

بسيطة،ورقتها،متفرعةمعمرةنبتةالأسود.البنج

بنفسجية.بقعذاتأغرمزي،انحوتميلبيضاءوزهرتها

.اشمالفيتنمو

الفصيلةيتبعالذيالبنجلجنسالنباتهذاينتمى

أوروباغربفيمنتشرةنوعا،51علىويحتوي،الباذنجانية

كيميائيةموادعلىأنسجتهاتحتويوآسيا.إفريقياوشمال

.الأوراقخاصةمخدروبعضها،الأدويةصناعةفىتستخدم

المملكةفىونجدالحجازجنوبفىالنباتهذايوجد

السعودية.العربية

الفار.وسمسكران:الشائعةأسمائهومن

الأسود.البنجأيضا:انف!إ

وبرية،،متفرعة،معمرةنبتة.الأبيضالأسودالبنج

نباتجنسيتبع.مسننةمدورةالشكلقلبية:رقتها،غدية

بق.اسساالأسودلملماالبنج

المملكةفىالحجازجنوبفىالنباتهذاويوجد

بنج.:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتةالبوسلي.الأسودالبنج

وعرضها،سنتيمتراتستةالورقةطولسنتيمترا،عشرين

داكن.حلقذاتشاحبةصفراءوزهرتها.سنتيمتراتثلاثة

والطميية.الرمليةوالتربالرمالفىتنمو

النباتهذاويوجد.الأسودلملم"البنجنباتجنسوتتبع

العربيةالمملكةفينجدشرقوفىأصشرقيةاأهمصقة11شى

.سكران:الشائعةأسمائهومن.السعودية

العربيةالعطريةالبليحاء
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لأبيضالأسودافيجا

عشبيةأنواععلىالجنسهذأيحتوي.البنيسيتوم

وتكون،البانكبنوراتشبيهةونورأتها،حوليةأوم!!رة

وتحتوي.ه2-منمجموعاتفيأوفرديةالسنيبلات

مخصبة.إحداهمازهرتينعلىسنيبلةءل

طويلةورقتها،معمرةنجيليةنبتة.الشائكالبنيسيتوم

بندوليةسنبلةوالنورةسنتيمتر،مائةارتفاعإلىتنمو،صصيقة

بينتنمو.سنتيمتراثلاثونطولهاالقرمزينحوتميلديةور

ال!خور.

إلىينتميالذيبنيسيتومجنسإلىالنباتهذاينتمي

وفىاستوائيانوعا07عليويحتوي.النجيليةصيلةالة

فيوتستخدمعلفاالانواعمعظموتزرع.الدافئةال،طق

فيالنباتلبويوظفالخضراء،المسطحاتزراعة

فيغذائيةكمحاصيلتزرعالأنواعوبعض.الورقصضاعة

جنسا737علىالنجيليةالفصيلةتحتوي.البلدانب!ض

الاستوائيةالمناطقفيخاصةالانتشار،كونيةنوغا597وا

الجافة.شبهوالمناطقالمعتدلوالشمال

المنطقةوفيوجنوبهالحجازلثممالفيالنباتيوجد

الشائعة:أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيا-تجنوبية

وسبط.-دخ

ارتفاعإلىتنمو،معمرةنجيليةنبتة.المقسمالبنيسيتوم

،سنتيمتراتثمانيةالورقوطولسنتيمترا،وخمسينمائة

سنتيمتراتعشرةالنورةوطول،ملليمترانوعرضها

ينتميالصخور.وبينالرمالفىتنمو.سنتيمترانوعرضها

الشائك.البنيسيتومنباتجنسإلى

السعوديةالعربيةالمملكةأنحاءمعظمفيالنباتيوجد

سوريا.فطوكذلك

وجليلوجيلاموثيمومثموم:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.غزالومرةوحدج

الأنواعمنعددعلىالجنسهذايحتوي.البيقية

تكونوقد،الشجيراتإلىالأعشابمنبنيتهاتتباين

أزواجفيوالوريقاتريشيةمركبةالأوراقأحيانا،شائكة

وكلأحيانا،منفردةبوريقةالورقةتنتهيوقدعديدة

أما،ورقةلكلأذيناتوتوجد،الحافةكاملةالوريقات

والأبيضالبنفسجيبينألوانهاتتباينفراشيةفهيالأزهار

.الأوراقاباطفيموجودةأونوراتفىمتجمعةوالأصفر

هذاولأنواعالبذور.متعددةاللونداكنةالبيقيةجنسثمار

رعوية.فوائدالنباتمنالجنس

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الحصانحدوةالبيقية

والزهرة،مركبةوالورقةمشتيمترا،وعشرينخمسة

حلقاتمنحلزونيةوالثمرة،خيميةوالنورةصفراء،

الضحلةالرمالفيتكثر.الحصانبحدوةشبيهة

والعميقة.
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لجنسالتابعةوالبيقيةهناالبيقيةبينلاعلاقة

هذاجنسنفسها.الفصيلةمنوكلاهماأسطراغالس

أوروبافينوعا21علىويحتويالحصاننعلهوالنبات

يزرعوبعضهاآسيا.وغربالمتوسطالأبيضالبحروحوض

للزينة.يزرعوبعضها.علفا

وفيوالشماليةالشرقيةالمنطقتينفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيوالنفودنجد

المملكةفيودريسحربث:الشائعةأسمائهومن

خريماء،عليهيطلقالسعوديةشحرقىوفى،السعوديةالعربية

القرين.وأم،وقرنة

البيقية.:أيضاانظر

سنتيمتر،مائةإلىتنمو،حوليةنبتة.الشائعةالبيقية

ونصفسنتيمترانالوريقةطول،معلاقذاتمركبةالورقة

نحوتميلزرقاءالزهرةواحد،سنتيمتروعرضهاالسنتيمتر

وعرضهاسنتيمتراتأربعةطولهاشريطةوالثمرة،القرمزي

.المزارعفيضارةعشبةوهىواحد.سنتي!تر

السابقتين،والبيقيتينالبيقيةهذهبينهناعلاقةلاأيفئا

هوالنباتهذاجنس.القرنيةالفصيلةتتبعكلهاولكنها

الشمالفيمنتشرةنوعا041علىويحتوي)فشيا(بيقية

وشرقأمريكاجنوبإلىمنطقتهفيمإتساعالمعتدل

ويزرع،متسلقأوزاحفمعظمها.الاصعتوائيإفريقيا

يزرعالنباتوهذا،تؤكلمنهاالبعضوبذورعلفا،بعضها

أخضر.سماداويعتبرعلفا

المنطقةوفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبية

روميوفولوعديسةدحريح:الشائعةاسمائهومن

إبليس.وبزلة

البيقية.:أيضاانظر

الساق،منزرعةأوبريةحوليةنبتة.الفروجبيقية

زرقاءوالزهرةمحاليق،ذاتمركبةوالأوراق،مجنحة

مجنحة.الثمرة

.المرةالبيقيةأيضابالإنجليزيةوتصمى

جنساوتتبعالسابقةبالبيقياتلهاعلاقةلاالبيقيةهذه

التينفسهاللفصيلةالتالغلاثيورسبيقيةهوبهاخاصا

نوعا051الجنسهذاويضم.الأخرىالبيقياتتضم

إفريقياوشرقوأوروباالمعتدلالشمالفيمنتشرا

والخسف.وعتر،،جلبان:الشائعةأسمائهومن.الالمشوائي

البيقية.:أيضانظرا

تمتد،زاحفةحوليةنبتة.الإيروموفيليةاللبنيةالبيقية

والزهرة،مركبةالورقةسمتيمترا،وعشرينخمسةإلىأفرعها

)إنطولها،دائرةنصفإلىمنحنيةوبريةقرنيةالثمرة،وردية

.مليمتراتثلاثةوعرضهامشتيمتراتثلاتة(استقامت

الإيروموفيليةاللبنيةاليقية

النباتهذايتبع.والرمليةالطمييةالتربفىتنمو

يوجدأسطراغالصر.البيقيةلجنسالتابعةالبيقياتمجموعة

السعودية.العربيةالمملكةفيالحجازجنوبفىالنباتهذا

ومغد.قرينأم:أصثمائعةاأسمائهومن

البيقية.:أيفئاانظر

تمتد،زاحفةمعمرةنبتة.البومباسينيةاللبنيةالبيقية

والزهرة،وبرية،مركبةالورقةسنتي!ترا،ثلاثينإلىأفرعها

سنتيمتراتثلاثةطولهاقرنيةالثمرة،ورديةإلىبيضاء

وبرية.،واحدسنتيمتروعرضها

البومباسينيةاللبنيةاليقية



لجنعرالتابعةالبيقياتمجموعةإلىالنباتهذاينتمي

المملكةفيالشرقيةالمنطقةفىويوجد.أسطراغالساليقية

وخنصرضريس:الشائعةأسمائهومن.السعوديةال!ربية

وقرينة.،(ياسور)لروسلا

لبيقية.ا:يضاأنظرا

أفرعهاتمتد،زاحفةحوليةنبتةالتريبولية.اللبنيةالبيقية

خمسمنمركبةوالورقة،سنتيمتراتعشرةارتفاعإلم،

والثمار،ورديةإلىبيضاءالزهرة،وريقاتأزواجثمانيةإلم،

الطميية.التربفيوتنمو.نجمىشكلعلىتتجمعقرنية

أسطراغاثس.البيقيةجنسمنوهلي

المنطقتينوفينجدوفيالحجازشمالفييوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيوالجنوبيةافيخممالية

(،الشرقية)المنطقةحربث:الشائعةأسمائهومن

معاء.و9

البيقية.أيضا:انظر

أفرعهاتمتد،زاحفةحوليةنبتة.الجيزاويةاللبنيةالبيقية

خمسةمنمركبةوالورقةسنتيمترا،عشرينارتفاعإلر،

ونصفواحدسنتيمترالوريقةطول،وريقاتاجأزأ

ناحياوأ،يةوردلزهرةا،حدوأسنتيمتروعرضهاالسنتيمتر

بطول(استقامت)إذاأبعادها،منحنيةقرنيةالثمرةصفراء،

سنتيمتر.نصفوعرضهاسنتيمتراتثلأ.ثة

البيقيةحنصوتت!.الطمييةوالتربالرمالفيتنمو

المملكةفيالنفودوفىنجدشرقفيوتوجد.ألىطراغالس

الحمارأذن:الشائعةأسمائهاومن.اسحعوديةال!ضبية

.(ءموريا)

لبيقية.ا:يضاأنظرا

وك!

ور

الجيزاويةاللبنيةاليبقية

إلىفروعهاتمتدزاحفةحوليةنبتة.الحلقيةاللبنيةالبيقية

تميلورديةوالزهرة،مركبةوالورقةسنتيمترا،عشرض!سة

قرمزية،خطوطذاتمقوسةقرنيةوالثمرة،القرمزين!خو

سنتيمتر.نصفوعرضهامشتيمتراتخمسةلهاط
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الحلقيةاللبنيةالبيقية

البيقيةجنستتبع.الطمويةوالرمالالرمالفيتنمو

الخاليالربعوفيالشرقيةالمنطقةفيوتوجدأسطراغالس.

الشائعة:أسمائهاومن.السعوديةالعربيةالمملكةفينجدوفى

.العروسوأمابعوحرثبوقفعاءوحربثخواتيمأبو

اليقية.:أيضاانظر

ارتفاعإلىتنمو،معمرةنبتة.السايبيريةاللبنيةالبيقية

سقوطبعدالمركبةالورقةتتحولسنتيمترا،عشرين

خمسةمنالوريقاتأزواجعدد،شوكةإلىالوريقات

قرنية،الثمرةصفراء.والزهرة،وعشريناثنينإلىعشر

واحد.سنتيمتروعرضها،سنتيمتراتأربعةطولها

فيويوجد.أسطراغالسالبيقيةجنسالنباتهذاشبع

السعودية.العربيةالمملكةفينجدوشرقالحجازجنوب

(،الشرقية)المنطقةالذيبمشط:الشائعةأسمائهومن

.العروسوخنصرالعروسوأصبعالعروسوأصابعوقتاد

البيقية.:أيضاان!

السال!يريةاللبنيةاليقية

إلىتنمو،الشوككثيرةنبتة.الشوكيةاللبنيةالبيقية

أزواجخمسةإلىأربعةمنمركبةالورقةسنتيمترا،سبعين

نصفوعرضهاسنتيمتراتخمسةالوريقةطول،وريقات

الزهرة.أشواكإلىالوريقاتسويقاتتتحولسنتيمتر.
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الشوكيةاللبنيةالبيقية

يحيصأ،الأبيضانحواللونورديمنتفخكأسهابيضاء

القرنية.بالثمرة

مناطقفىوتكثرالطهمييةوالأراضيالصخورفيتنمو

الجائر.الرعى

أسطراغالس.اللبنيةالبيقيةجنسالخباتهذايتبع

فينجدوفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتينفىويوجد

المنطقةفيالشائعةأسمائهومن.أعسعوديةاالعربيةالمملكة

الأماكنفىوقتاد،وشويطوكديدان،كداد،الشرقية

.ال!خرى

البيقية.أيضا:انظر

مركبة،الورقة،وبريةحوأيةنبتة.الفوغلدةاللبنيةالبيقية

.صغيرةصفراءوالزهرة

أ!ر.أسطراغااللبنيةالبيقيةجنسأضباتاهذالمجبع

العربيةالمملكةفىوجنولهالحجازشمالفيويوجد

قرين.:الشائعةأسمائهومن.اسمعودية

البيقية.:أيضانظرا

أفرعهاتمتد،زاحفةمعمرةنبتة.القاهريةاللبنيةالبيقية

خمسةمنمركبةوالورقةسنتيمترا،خمسينارتفاعإلى

ثلاثةقطرهامدورةوالوريقة،وريقاتأزواجتسعةإلى

كأسذاتقرنيةالثمرةصفراء،والزهرة،مشتيمترات

القاهريةاللبنيةالبيقية

القاهريةاللبنيةالبيقية

الرملية.والسهولالطمييةالتربفيتنمو.منتفخةمستديمة

أسطراغالعم!.اللبنيةالبيقيةجنستتبع

المنطقةوفينجدوفيالحجازجنوبفيوتوجد

اسمائهاومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالشرقية

(،السعوديةأحربيةاالمملكة)شرقيالحمارأذن:الحثسمائعة

.العروسوأعابعوقتاد

البيقية.:أيضاان!
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الزهرة،مركبةالورقة،حوليةنبتة.النجميةاللبنيةالبيقية

نظامفيوالثمار،هامةوالنورة،الزرقةنحوتميلبضاء

الشكل.فيكى

أسواغالس.اللبنيةالبيقيةجنصالنباتهذايتبع

النفودوفىنجدشرقوفيالحجازجنوبفىجدويمس

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالشرقيةوا!ممنطقة

)سوريا(.القطخزام:المتركائعة

مركبة،الورقة،متسلقةحوليةنبتة.المتجولةالبيقية

قرمزية.وا)زهرة

شمالفيويوجدفشيا.البيقيةجنسالنباتهذايتبع

السعودية.العربيةالمملكةفىالشرقيةالمنطقةوفياطجاز

.جلبان:ئعةالشائهسماأوصن

البيقية.:أيضانظرا

كلهاوتتميزشجريةبنيةذاتالجنسهذاأنواع.التين

هذهتستغلوقد،بجروحأصيبتإذالبنيةلمادةبإؤسازها

وأالحافةكاملةبسيطةالأنواعأوراق.اقتصادياالإنرازات

التين،عليهيطلقماهىوثمارهامتبادلة،لكنهام!!مصة

مركبةثماربأنهاتوصفكاذبةثمارالأمرحقيقةفيو!ى

منكبيراعددايحملكلهاللنورةزهريش!مراخلأذالا

الداخلي.سطحهعلىالصغيرةالجنسوحيدةالأزهار

منإلاالمغلقةالمجوفةالكرةهيئةالشمراخيتخذماوءإدة

حشراتتدخلحيثالسائبالطرفعندصغيرةفحة

فوائدالجنسهذالأنواعالأزهار.هذهلتلقيحصخيرة

وجمالية.أقئ!مادية

متراعشرخمسةارتفاعإلىتنموشجرةإنجنز.تين

متينة،الأفرع.بنيإلىرماديأواللونفضىقلفذارت

إلىالورقةطوليصل.الشكلرمحيةإلىبيضيةوراقوا!6

.سنتيمتراتثمانيةإلىعرضهاويصلسنتيمتراعشرثصانية

تينيةالثمار.سنتيمتراتأربعةإلىالعنقطوليصل،م!مقة

سنتيمترإلىالتينةقويصل،كرويةجانبيةزوجيةأوفر!.ية

وردية.أواللونحمراءالسنتيمتر،وط!مف

المنطقةفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

وفياليمنفييوجدكماالحجاز،جنوبوفينوبيةالجى

ويكثرإفريقياوجنوبالاستوائيةإفريقياوفيعمانساطنة

الغاباتحزامفىالجبليةوالسفوحالصخريةالمناطقفى

النفضية.الجىإفة

فيألبانهالإدرارللأبقارعلفاالقلفمسحوقيستخدم

إفريقيا،جنوبفيالزولوقبيلةخاصةإفريقياأجزاءبع!ش

فقربهويعالجوندابغةموادعلىيحتويالقلفأنوي!ضقد

أيضا.الدم

ذاتفصيلةوهيالتينية،الفصيلةإلىالنباتينتمي

عناصرهاوبعضالخضرةدائمةوهي.اقتصاديةأ!!ية

أسماءللنبات.التينجنسالنباتلمجبع.الزينةفييستخدم

.ذرفمنها:عربية

ذاتمتراثلاثينأرتفاعإلىتنموشجرةالجميز.تين

إلىيميلأصفرالقلف.قاعديةدعاماتلهاقصيرةساق

والأوراق،متينةالأفرع.غشائيةقشورإلىتحشقق،الخضرة

عشرسبعةإلىالورقةطوليصل.مستديرةإلىبيضية

النورات.سنتيمتراتعشرةإلىعرضهاويصلسنتيمترا

صفحةعلىمباشرةأوساقطةأوراقآباطفىجانبية

خمسةإلىقطرهايصلكرويةتينيةالثمرة.الساق

نضجهاحيناللونمحمرة،السطحوبرية،سنتيمترات

وتؤكل.

المنطقةفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

وسلطةاليمنفييوجدكماالحجازوجنوبالجنوبية

إفريقياوجنوبالامشوأئيةإفريقياإلىأنتشارهويمتد،عمان

منبالقربغالباويوجدوسوريا،والسودانمصروإلى

.المياه

نمومناطقمعظمفيتؤكلسكريةعصاريةالثمار

المصريينقدماءاستخدموقدالأسواقفيوتباعالنبات

لبنأنلوحظكما.التوابيتصناعةفيالشجرةأخشاب

تعلف!حينيزيدالأبقارلبنإفرازوأنالحليبيخثرالشجرة

.والأوراقبالثمارالأبقار

علىالتينجنسيشتملالتينية.للفصيلةالنباتينتمي

منها.والدافئةالاستوائيةالمناطقفيمنتشرةنوع008

.ثمارهتؤكلوماالطبيعىللمطاطيزرعوماللزينةمايزرع

وتينوتألقسوقممنهاالشائعةالعربيةالأسماءمنعددوله

وخنسي.بري

عشرينارتفاعإلىتنموشجرة.الورقحوريالتين

قلفأصفر،إلىأحمرقلفهامتدليةأغصانذاتمترا

والأوراق.الأبيضاللونإلىيميلرماديأملسأصساقا

إلىعرضهايصلدائريةتكونوقدقلبيةإلىالشكلبيضية

إلىالعنقطوليصل،معنقةجرداء،سنتيمترا،عشرستة

الشكلكرويةجانبيةتينيةالثمارسنتيمترا.عشراثني

وأأزواجأومجموعاتفيتوجدبنيةأواللونصفراء

تؤكل.،ترباعيا

جنوبفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

نطاقهويمتداليمنفيويوجد،الجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

الاستوائية.إفريقياوفيإفريقيا،وغربوشرقوسطإلى

النفضيةالغاباتحزاموفيالصخريةالسفوحعلىويكثر

ذاتفصيلةوهيالتينيةالفصيلةإلىالنباتينتمى.الجاف

يصلحوبعضها،الخضرةدائمةعناصرها،اقتصاديةأهمية

التين.جنسإلىالنباتينتميظل.وكأشجارللزينة

.وظرفوفودةمدحمنها:شائعةعربيةأسماءوللنبات
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ستةارتفاعإلىتنموصغيرةشجرةالراحي.التين

جرحإذاأ!لوناأبيضسائلاوتفرزأصسيقانامتعددةأمتار

اشمادي،إلىالاخضرارشاحبالقلفمنها.جزء

وأأصش!ظ!ابيضيةمتبادلةوالأوراقمشعرةالأفرع.أملس

راحي.تعرثوذاتفصوصثلاثةذاتوغالبامستديرة

اثنيإلىوعرضهالمشتيمتراعشرينإلىالورقةطوليصل

،الأوراقآباطفيجانبيةتينيةالثمارمحنتيمشرا.عشر

سنتيمترين،إلىالتينةقطريصلكرويةشبه،فردية

تؤكل.

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمم!صةفيالنباتيوجد

جزيرةشبهمنأخرىومناطقالجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

أعنداإلىنطاقهويمتد،عمانوسلطهنةاليمنفيالعرب

أسسفوحافيوي!ضر،الا!حتوائيةإفريقياوفيوأفغانستان

الصخرية.والمناطقالجبلية

ذاتفصيلةوهي،التينيةالفصيلةإلىالنباتينتمى

يستخدموبعضهاالخضرةدائمةوعناصرهااقتصاديةأهمية

جنسالنباتيتبع.أصشوارعاوتظليلالزينةمجالاتفي

بلس.:منهاشائعةعربيةأس!اءللنبات.أضينا

الورقة،لبنيةعصارةذاتشمجرةالجمدز.شبدهالتين

.صغيرةتينيةوالثمرة،منشارية،تامةأوالفصوصثلاثية

الجبلية.المناطقفيتنمو

أضينية.االفصيلةيتبعالذيأص!تالجنسأضباتاينتمي

المناطوتفيمنتشرةنوع،008علىالجنسويحتوي

لهمنهاأمحديداوماكيزيا.الهندخاصة،والدافئةألاسعتوائية

درجةإلىيقدسولعضهاطبيةأوغذائيةأراقتصاديةفوائد

الجميز.ت!تيشبهالنباتوهذا.الناسبعضلدىالعبادة

.نوع012و.جنسا48علىالفصيلةوتشتمل

وفيالسعوديةالعرليةالم!لكةفيالنباتهذايوجد

الاستوائية.إفريقياشرتوشمالعمانوسلطنةاليمن

)سوريا(،وزمبوكوبلسحماط:الشائعةأسمائهومن

البر.وجميزالبروتين

عشرةارتفاعإليتنموشجرة.الورقصفصافيالتين

متبادلةأ،وراق1.مشعرة،القل!رماديةالأفرعأمتار.

عشرخمسةإلىالورقةطوليصل،الشكلرمحية

يص!!.معنقة.!شتيمتراتخمسةإلىوعرضهامشتيمترا

شيتيسية،الثمار.معنتيمتراتثلاثةإلىالعنقطول

قطرهاكرويةالنبتة.أزواحفيأحيانا،جانبيةمجموعات

شعر.ي!سسوهاأصفر،لونذاتواحد،سنتيمتر

جنوبفيأصسعوديةاالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

وفيوالجسوبيةالشرقيةالمنطقت!!وفىنجدوفيالحجاز

عمانوسلطنةاليمنشيوي!ضر،عامةالعربجزيرة

جزيرةفيكذلكويوجد،المتحدةالعربيةوالإمارات

المناطقفيويكثرإفريقيافيالنباتوينتشر.سوقطرة

.المياهمواقعم!تريماالصخرية

ذاتفصيلةوهيالتينية،أغصيلةاإلىأسنباتاينتمى

وبعضها،الخضرةدائمةوعناصرهااقتصاديةأهمية

جنسيتبع.زينةوأشجارأحشوارعافيظلأشجاريستخدم

ثعبمنها:الشائعةالعربيةالأسماءمنعددوأسه،التين

.وأثابولثب

أفرعهاتمتد،منبطحةعصاريةنبتة.المصريالملاحتلن

ثلاثةطولهاشحميةالورقةسنتيحترا،عشرينارتفاعإلى

،اللونمحمرةسنتيمتر،نصفعرضهار،مشتيمترات

.القاعدةمصفرةبيضاءهرةإوا

والخليجية.البحريةوالجزروالسبخاتاشمالفىتنمو

جنسإلىينتميفهو.التينبجنسأصوخاأ!ذاعلاهشةلا

نوعا07علىويحتوي،الآيزويةأطفصعيلةأضابعاأخلجا

منالجافةوالمناطقالعربيةالجزيرةوشمبهأورزباشىمنتشرة

كلهاالأنواعوتتميزأ!عتراليا.وجنوبإشريقياجنوب

يزرعبالماء.الممتلئةبالحليماتالمتلألئةاللامعةبأوراقها

منه.أنواعأوراقوق!لأنواعهبعض!

المصريالملاحتين

241و.جنسا151علىالآيزويةالفصيلةتشتمل

إفريقيا.جنوبفيمعظمها،الحشوائيةوتحتالحشوائيةنوعا،

وفيالسعوديةأحربيةاالمملكةفىالنباتهذايوحد

والبحرينوقم!!ألمتحدةاأحربيةاوالإماراتعمانسلصنةأ

غربوجنوبأوروباوجنوبإضيقياوشمالأحصيتوا

آ!ميا.

دمموريا(و)مصرغاسولوملح:الشائعةأسمائهومن

.عولو

تابعةأجناسثلاثةعلىالاسمهذايطلقالجرجير.

السيقانقائمةوأنواعهإروكا؟جنس:الصليبيةللفصيلة

والثمرةبنفمسجية،عروقذاتليضوأزهارهاومتفرعة
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الجنعر.لهذاالسلطةجرجيروينتميمنقارذاتأهـ!وانية

أوراقذاتجرداءعشبيةوأنواعه؟سبسمبريومو-نس

وأزهارها،لساقمحتضنةساقيةوأوراقمشرحةجذ.رية

شمريطةخردليةوالثمرة،عنقوديةنورةعلىصفراءعادة

التركالي.والجرجيراللندنيالجرجيرإليهوينتمى.ضص!ة

واصفرأزهارها،قائمةعشبيةأنوأعه،دبلوتاكسسوبرض!

والثمرة.عنقوديةنوراتعلىمحمولة،ورديةأوبيضر

الحائط.جرجيرإليهوينتمي،وضيقةومسطحةطويلة

إلىتنموحوليةنبتة.الخردلشبيهالتركاليالجرجير

صفراء.وزهرتها،قيثاريةالسفلىأوراقهاسنتيمترا،ستن

التابعالحريجنسإلىوتنتمي.الطمييةالتربفيتنصص

منتشرةنوعا08علىالجنسويحتوي.الصليبيةللؤصكميلة

وشمالإفريقياوجنوبالمتوسطالأبيضالبحرحوضفي

الطب.فيالأنواعبعضتستخدم.أمريكا

واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد

المتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطنةسوقطرةوجزيرة

وإفريقياالمتوسطالأبيضالبحروحوضوالكويتوقو

وكيسطوة:الشائعةأسمائهومن.آسياغربوجنوب

.)سوريا(

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الحائطجرجير

إلىورديةوأزهارها،مسننة،عصاريةأوراقهاسنتيمترا،

والصخرية.الطمييةالتربفىتنموصفر.أوبيضأو،قرمزية

منهمافكل،التركاليبالجرجيرالنباتلهذالاعلاقة

للفصيلةينتميوكلاهمابه،خاصجنسإلىينتمي

لحائطاجر-جير
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ئطلحااجرجير

شىمنتشرةنوعا27علىالحريجن!ي!يحتوي.الصليبية

غربا!شماإلىالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبا

الهند.

وفىالسعوديةالعربيةالمم!سةفىالنباتهذايوجد

ومن.والعراقومصرالأردنواوفلسط!توالكويتاليمن

يهق.:الشائعةأسمائه

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الشلطةجرجير

عروقذاتصفراءزهرتها،مشرحةورقتهاسنتيمترا،

ونصفسنتيمترينبطول،منقاريةوالثمرة،داكنة

.الخضراواتمنوهوسنتيمتر،نصفوعرضهااسحنتيمتر،

الجرجيرأوالحائطبجرجيرالنباتلهذاعلاقةلا

ينتمى.أ!مليبيةاالفصيلةفىتدخ!!كلهاأنهاغيرالتركالى

فىأنواع5علىيحتويالذيالجرجيرجنسإلىالنبات

وتؤكلإفريقيا،شرقوشمالالمتوسطالأبيضالبحرحوض

.معتبرةزيوتنسبةذاتبذورهأنويعتقدالنباتهذاأوراق

وفىأصسعوديةاأحربيةاالمملكةفىالنباتهذايوجد

المتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطةوفياليمن

إفريقيا.وشمالوالكويتوالبحرين

عائشةوبقلةوجرجارجرجير:الشائعةأسمائهومن

(.)اليمنوالحديق

الأزرقالجعفيل

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.لندنجرجير

صفراء،زهرةذات.مشرحةالسفلىأوراقهاسنتيمترا،

ملليمتروعرض،سنتيمتراتخمسةبطول،خردلةأضمرةار

.المزارعفىضارةعشبةو!طواحد.

التركاليالجرجيرالمسمىالنوعإلىالنباتهذاينتمى

المملكةفىويوجد.والفصيلةالجنسنفسمنفكلاهما

والإماراتعمانوسلطةاليمنوفىالسعوديةالعربية

وجنوبإفريقياشمالوفيوالكويتوقطرالمتحدةالعربية

آسيا.غرب

(،للمملكةالشرقية)المنطقةحارة:الشائعةأسمائهومن

.وحريالجمالوفجل

وتتبع،أروباتحىجنسعلىالاس!ايطلق.الجعفيل

علىمتطفلة،حوليةأومعمرةوأنواعهالأوروبانكيةالفصيلة

منالأنواعوتخلو،أ!هالعائلةالنباتاتمنالعديدجذور

سنبلة.نوراتفىمترتبةوأزهارهاأسخضورا

،الساقمتفرعةغيرحوليةعشبة.الأزرقالجعفيل

والزهرة،حرشفيةالورقةسنتيمترا،ثلاثينارتفاعإلىتنمو

وعرضهاسنتيمترا،وسبعونخمسةالنورةوطولصفراء،

والتربالرمالفىتنموسنتيمترا.ووثلاثونواحد

الطميية.



الأزرقا؟مفيل

بدورهينتميالذيالجعفيلجنسإلىالنباتينتمي

نوعا051علىالجنسيحتوي.الأوربانكيةلل!سصيلة

انتشارهمنيحدالأنواعوبعض،المعتدلةالمناطقفي!نشرة

والعديدمحدود.توزيعذاتبعينهانباتاتعلىمتطفلأنه

جنسا17الفصيلةوتضمالجذور.علىيتطفلالأنواعمز،

نوعا.23وا

الشماليةالمنطقتينوفيالحجازجنوبفيالنباتيوجد

السعودية.العربيةالمم!!فىنجدوشرقاشرقيةوا

وزبل)اليمن(،وروبلذونون:الشائعةأسمائهومن

.(سوريا)لابيدا

أربعينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.المصريالجعفيل

.القرمزينحوتميلزرقاءوزهرتها،حرشفيةورقتهاررشيمترا،

سبعةوعرضهاسنتيمترا،عشرونطولها.سنبلةأكورةوا

النباتينتمى.والطمييةالرمليةالتربفىتنمو.!ضيمترات

المنطقةوفينجدشرقفييوجد.الأزرقالجعفيلجنسإلر،

الشائعة:أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفياكنرقية

وعويهرة.ريحيوهمالوك(،الشرقية)المنطقةنونذ(

وأواقهاجرداء،بيضأغصانهامعمرةنبتة.الحرص

سمريعةبشوكةتنتهيمكورةإلىأسطوانيةثحمية

.عقوطلا

فيماسيردالذيالأبيضبالحرضالنباتلهذاعلاقةلا

إلىينتمىنفسها.الرمراميةالفصيلةمنأنهماإلاب!لى،
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المصريالجعفيل

فىتوجدأنواع3علىيحتويالذيهالوفيتونجنس

وسطإلىالمتوسطالبحروغربالدافئةالمعتدلةالمناطق

علىلاحتوائهاسميةذاتعشبيةأنواعوهيآسيا.

للحصوليحرقثميزرعوبعضها،الصوديومأوكسالات

القلوية.بالموادالغنىرمادهعلى

وشمالالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

فممران:الشائعةأسمائهومن.الباكستانإلىوشرقاإفريقيا

وحمض.وشعران

إلىتنمو،التفرعكثيرةحوليةنبتة.الأبيضالحرض

متزاحمةوأوراقهابالوبرمكسوةسنتيمترا،عشرينارتفاع

.الأفرعقممعند

أنهماإلا،السابقوالحرضالحرضهذابينعلاقةلا

جنسيحتوي.الرمراميةوهينفسهاللفصيلةينتميان

السواحلعلىالانتشاركونيةنوعا،051علىالحرض

صناعةفيالأنواعبعضمنويستفاد،المالحةوالمواطن

وبعضهاالزجاجصناعةفييستخدموبعضهاالصابون

للأبقار.علفايقدم

وفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

ندوة:الشائعةأسمائهومن.اسياغربجنوبوفىمصر

وقمبيلة.(سوريا)

ستينارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الباريوزميالحرفى

نتنةرائحةوللنباتحمر،الحديثةالأوراق،وبريةسنتيمترا،
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الأبيض.الحرضنوعجنسيتبع.أوراقهسحقحين

والكويتوالبحرينالسعوديةالعربيةالمملكةفيويوجد

وسوريا.إفريقياوشمال

الشرقية()المنطقةوخريطخريط:الشائعةأسمائهومن

وخرية.وطرطيرومليحواخريط)اليمن(قدحانو

أسمط!!اوبريةأوراقهاشجرة.الأسديةرباعيالحرض

الجنس.أحاديةوالزهرة،الرمادينحوتميلخضراء

فىأضباتاهذايوجد.الباريوزمىالحرضجنسيتبع

.الأردنواوفلسطينإفريقياوشمالالسعوديةالعربيةالمم!!ة

وثليث)الجزائر(وجلذمران:الشائعةأسمائهومن

.)سوريا(

أوراقذاتعشبيةأوشجيريةوأنواعهأتربلكسجنس

خماسيةوالزهرة،القمةشاكةأحياناشريطةأوأسطوانية

وأجانبيةمجموعاتفىأومنفردةتكونقد،التركيب

مجنحة.والثمرة.عنقودنورةفيأومتعددة

حوأجةأعشابأوشجيريةوأنواعههالوفيتونجنس

قمةذاتأحيالاكرويةأوأسطوانيةأوراقها،متشحمة

ى!منغمسةكرويةجانبيةمجموعاتفيوالأزهار،شائكة

قطنية.كثافة

العربيةالبلادفيالموجودةالحرملنباتاتمن.الحرمل

لكلموجزوصفيليوفيمانجد،وحرملالطائفحرم!!

منهما:

!شتيمترا،حمسينإلىتنمومعمرةنبتة.الطائفحرمل

مشتيمتروعرضها،!شتيمتراتستةطولها،مفصصةورقتها

كروية،الفصوصفثلاثيةالثمرةأمابيضاء،والزهرةواحد،

واحد.مششيمترقطرها

الفيجن:منهاأحرىعامةإنجليزيةأسماءللنبات

الاخرالرازيالحرملغيروهو،البريوالفيجن،السوري

أبياسسمعلىرازياوجنسهأخرىفصيلةإلىينتميالذي

الرطريطية.والفصيلةالحرمللجنسينتمي.الرازيبكر

فيمعظمهاأنواع6أو5علىهذاالحرملجنسيشتمل

فوائدولمعظمها،المتوسطالأبيضالبحرحوضمنطقة

العيونأمراضلخصفيماخاصةاستطباباتوللنبات،طبية

نسبةذاتلذورهأنكما،باركينسونومرضوالروماتيزم

عليهيطلقأحمرصبغالنباتمنويستخلص.معتبرةدهن

تركيا!/.ءأحمرأسم

شمالوفيأصشرقيةواالشماليةالمنطقتينفىيوجد

السعودية.العربيةالمملاصةفينجدشرتوفىالحجاز

الخنيزير.شجرة:الشائعةأسمائهمنو

أوراقهاواحد،مترارتفاعإلىتنموضمجيرةنجد.حرمل

ويتراوح1،1و.5بديئالورقةطوليتراوحرمحية،

فيمتزاحمةفبيضاءأزهارهاأما.سم2وأبينعرضها

الثمرةوطول،جرابيةوالثمار،أنبوبيوالتويج،قميةنورة

سم..،هوعرضهاسما50

الحيوأنات،ولاترعاه،الرمليةالتربفىالنباتي!ضر

لمعالجةالشعبيالطبفييستخدم.سميةفيهأنويعتقد

الشمعمنضربالثمارمنويستخلص.الروماتيزم

.الشموعصناعةفييستخدم

للفصيلةينتميالذيالرازيلجنسأضباتاينتمى

نوع021و.جنسا12ءعلىالفصيلةتحتوي.أررفليةا

نوعا،25علىالجنسويشتمل.ا!متوائىمعظمها

فيويوجدالهندغربشمالإلىأوروبافىمنتشرة

المنطقةوفيوالحجازنجدفيالسعوديةالعربيةالمملكة

الشرقية.

ثلاثينترتمإلى،زاحفةأوقائمةحوليةنبتة.الحلبة

ونصفواحدسنتيمترطولها،مركبةورقتهاسشتيمترا،

صفرأء،وأزهارها،واحدسنتيمترعرضهاالسنتيمتر

هامة.والنورة

ضاراعشباوتصبح.الطمييةوالتربمالأافىتنمو

سلطة.النباتيؤكل،المزارعفى

القرنية،للفصيلةالتالغالحلبةجنصرإلىالنباتينتمى

اللأبيضالبحرحوضفيمنتشرةنوعا08علىويحتوي



يزرعكانالذيبالحلبةالمشهورالنوعبينهاومن،المتوسط

قرميوم.فونيومتيوهوطبيةفوائدولهالقديممنذ

المملكةفىنجدوغربشرقفيالنباتهذايوجد

ولمموريا.السعوديةالعربية

وخربص(الشرقية)المنطقةدرجل:الشائعةأسمائهومن

الملك.وعشبوكتيهة)سوريا(وذرقوحندقوق

للفصيلةالتالغترايقونللاجنسعلىالاسميطلق

الأوراق.مميزةرائحةذاتحوليةعشبيةوأنواعه،القرنية

صغيرةفراشيةوالأزهار،مسننةأذينيةوريقاتثلاثية

علىعادةبيضاء.أوزرقاءتكونمانادراصفراء،

الثمرةعناقيد،أوهاماتفيأومنفردةنادرا،خيميةنورة

ومنضغطة.منحنيةعادة،مسطحةطويلةشريطيةقرنية

إلىفرعهايمتد،زاحفةحوليةنبتة.النجميةالحلبة

أزهارذات،مركبةأوراقهاسنتيمترا،وثلاثينخمسةارتفاع

الشكل.نجميةتجمعاتفيالثماروتكونصفراء،

لهاالمفرطوالرعي،عطريدهانصناعةفىتستخدم

الحلبة.جنسإلىتنتمي.الحيوانيؤذي

وفىنجدوشرقالحجازشمالفيالنباتهذايوجد

اسمعودية.العربيةالمملكةفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتين

وذرقرق.وقرقروطرنشيقةنفل:الشائعةأسمائهومن

النجميةالحلبة

هما:مختلفينجنسينعلىالاسميطلقع.الحما

ورومكس.أقصالص

ثلاثيةأوراقذاتعشبيةأنواعهأقصالص،جنص

والثمرة،التركيبخماسيةوالأزهار،وأذينيةوريقات

علبة.

أوراقذاتحوليةعشبيةوأنواعهرومكس،جنس

عنقوديةشبهنورةعلىالأزهار،قاعديةوأغماد،متبادلة

ثلاثة،فصوص4الزهريوللغلاف،جانبيةأوطرفيةتكون

الناضجة.للثمرةمعرقةأجنحةتكونمنها
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ورقتها،زاحفة،حوليةأومعمرةنبتةالأصفر.الحماض

صفراء.وزهرتها،ور!اتثلاثية

للفصيلةالتابعأقصالصجنسإلىالنباتينتمي

الانتشاركونيةنوع005علىويحتويالأقصالصية،

ذلكفيبماضارةأعشابومعظمهاأمريكا،بغربخاصة

الصوباتأرضيةعلىيشاهدماكثيراالذيالنباتهذا

الزجاص!(.)بيوتالزجاجية

الجنوبيةالمنطقتينوفىالحجازجنوبفييوجد

السعودية.العربيةالمملكةفينجدوفيوالشرقية

والتول.وحميضحمضيض:الشائعةأسمائهومن

.نباتع،الحماأيضا:انظر

،والأفرعاسماقمحمرة،حوليةنبتة.البكتيالحماض

طول،لحميةسنتيمترا،وعشرينخمسةارتفاعإلىتنمو

مشرحة،،سنتيمترانوعرضهاسنتيمتراتأربعةالورقة

فيوتنمو.الصفرةإلىيضربورديالزهريوالغلاف

الثابتة.الرمال

فكلالأصفر،والحماضالحماضهذابينلاعلاقة

لجنسيتبعالنباتوهذا.مختلفةلفصيلةينتميمنهما

الجنسيحتوي.البطاطيةللفصيلةينتمىالذيالحماض

تؤكلبعضها.المعتدلةالمناطقفيمنتشرةنوع002على

فالبكتيالحما
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:تشتمل،دابغةموادذاتدرناتالاخرولبعضه.أوراقه

نوعا.501و.جنسا51علىالفصيلة

وفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

وفلسطينوسورياومصروالكويتالمتحدةالربيةالإمارات

.نلأردوا

)المنطقةوحمصيصحمبميص:الشائعةأسمائهومن

وحماض.وحمبسيس(الشرقية

إلىتنمو،لحميةحوليةنبتة.الحويصليالحماض

سنتيمتراتستةالورقةطولسنتيمترا،ثلاثينارتفاع

آلاطفىالأزهاروتوجد،سنتيمتراتأربعةوعرضها

أ!ردياإلىيتحولأصفرالتمريوغلافهاالعليا،الأوراق

والتلالالرمليةالتربعلىتنمو.الحمرةإلىالضارب

البكتي.الحماضجنسوتتبع.الصخرية

وفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

وقطرالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطنةوفياليمن

إلىشرقاوفلسطينإفريقياشمالوفى،والكويتوالبحرين

.قالعرا

حمباضووحماضحميض:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.وحميضة(للمملكةالشرقية)المنطقةوحمبصيص

.نبات،الحماض:أيضاانظر

وأندرافنيإيزونهماجنسينعلىيطلق.عالمالحي

عشبيةوأنواعهإيزون،جنس.مختلفتينفصيلتينويتبعان

خماسىالزهريوالكاسالبتلاتعديمةأزهارها،معمرة

الثمريةوالقمة،مجموعاتفىعديدةوالأسدية،الأسنان

النجمة.هيئةعلىالأذرعخماسية

متبادلةأوراقها،زاحفةشجيريةأنواعه،أندرافنيجنس

ثلاثيةوالثمرة،خماسيةالجنسوحيدةوأزهارها،أذينية

بل.الكرا

شعاعية،منبطحةحوليةنبتة.الرجلهبأوراقعالمالحي

سنتيمترا،عشرخمسةقطرنصفإلىالأفرعتمتد،التفرع

والزهرةواحد،سنتيمتروعرضهاسنتيمترانالورقةوطول

علىتكثر.الشكلنجميةمسطحةوثمرتها،بتلاتعديمة

الرملية.السواحل

الحىلفصيلةالتالغعالمالحىجنسإلىالنباتينتمي

البحرحوضفىتنتشرنوعا25علىالجنسيحتوي.عالم

طبيةخواصلبعضهاوأستراليا.وإفريقياالمتوسطالأبيض

جنسئا151علىالفصيلةوتشتملالملاريا.يخصفيما

استوائى.وتحتاستوائيانوعا142و.

وجزيرةاليمنوفىالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجد

وقطرالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطةسوقطرة

وفيوشمالهاالامشوائيةإفريقياوفىوالكويتوالبحرين

دعاع.:الشائعةأسمائهومن.والعراقفلسطين

إلىتميلخضراءمعمرةنبتة.الجداريالعالمحي

غشائية،مدورةوورقتها،وطويلةنحيلةوالأغصان،الزرقة

خيطى.عنقها

ولكل.أعلاهعالموالحىالنباتهذابينعلاقةلا

جنسإلىالنباتهذاينتمى.الخاصةفصيلتهمنهما

02علىالجنسيحتوي.الفربيونيةللفصيلةأستالغاأندرافنى

فىمنهانوعينوعلىالاستوائيةأمريكافيمنتشرةنوعا،

منهاوالعديدالمتوسطالأبيضالبحروحوضإفريقياشمال

للزينة.يزرع

فيالجنوبيةالمنطقةوفىالحجازشمالفىيوجد

كمالت!.:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

ورقتها،منبطحةمعمرةعشبيةنبتة.الكاذبالعالمحي

من.الطمييةالتربفىتنموسنتيمتر،نص!قطرهامدورة

.الجداريأ-االعاحىجنس

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذاويوحد

الشائعة:أسمائهومن.الجنوبيةالمنطقةوفىالحجازشمال

لبانة.

مختلفةأجناسمن6علىالاسمهذايطلقالخبازى.

الفصيلةيتبعوواحدالخبازيةتتئالفصيلةمنهاخمسة

الزيزفونية.

راحيةأوراقذاتعشبيةأنواعهمالواخبازىجنس

كمابيف،أوورديةأوبنفسجيةتكونقدوأزهارالتفصص

منفصلة،ورقات3منكأستحتمحيطيوجد

الكرابل.عديدةمسطحةالشكلدائريةمتشققةوالثمرة

قلبيةأوراقذاتعشبيةوأنواعهبوفانياخبازىجنس

كأستحتيوجدكما.ورديةوأزهارها،مفصصةأتامة

فقط.خمسفهوالكرابلعددأما،خيطةقطع01من

الأحمر.الخبازىويمثلهمجنحةوالثميرات

ذاتمعمرةحوليةوأنواعهأباهيلونخبازىجنس

تكونقدأوصفر،كبيرةوأزهارهابيضيةقلبيةأوراق

والثمرة،الزهرةفيكأستحتلايوجدكما،بنفسجية

الأصفر.الخبازىويمثلهمتشققة

راحيةأوراقهاعشبيةأنواعهالثا!ىخبازىجنص!

بيض،أوورديةأو،بنفسجيةصغيرةوأزهارهاالتمممص

69-منكأستحتيوجدكماصفراء،تكونمانادرا

الدويغي.الخبازيويمثلهمتشققةالثمرةقطع.

تكونوقد،عشبيةأوشجيريةوأنواعههبسكانجنس

الأزهارتكونوقد،راميةأومفصصةأومقسمةالأوراق

قطعة،521-منكأستحتويوجدصفراء،أووردية

متشققةوالثمار

،القاعدةقلبيةوورقتها،معمرةنبتةالأصفر.الخبازى

صفراء.والزهرة
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ينتميولكنهالأحمروالخبازىالخبازىهذابينعلاقةلا

الشائع.والخبازىالنيسانىالخبازىإليهايتبعالتىللفصيلة

001علىيحتويالذي،أبوطيلونجنسإلىالنباتينتمي

هذهبعضوتوظف.والدافئةالاستوائيةالمناطقفىتنتشرنوع

يزرعوبعضها،الجوتمثلالأليافامشخلاصفيالانواع

وجنوبشمالفىيوجد.طبيةفوائدالاخروللبعض.للزينة

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبيةالمنطقةوفىالحجاز

(.)السودانقرقدان:الشائعةأسمائهومن

تضربخضراءمعمرةنبتة.البانوزيالأصفرالخبازى

تكسوهاسنتيمتر،مائةارتفاعإلىتنمو،الصفرةإلى

ذاتأحيانا4،صفرأوالزهرة،قلبيةوالورقة،نجميةشعيرات

فيتنمو.سنتيمترانقطرهامتشققةالثمرة،قرمزيحلق

جنسإلىالنباتوينتمي.المهجورةوالمزارعالطمييةالترب

الأصفر.الخبازى

الجنوبيةالمنطقتينوفيالحجازوجنوبشمالفييوجد

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيوالشرقية

وهمبوك.وقرقدانطيلونأبو:الشائعة

راحية،مستديرةوورقتها،حوليةنبتة.الشائعالخبازى

بيضاء.والزهرة،التعرق

للفصيلةالتابعالخبازىجنسإلىالنباتينتمي

أوروبافىمنتشرةنوعا03علىالجنسيحتوي.الخبازية

اسمالثمارعلىويطلق.المتوسطالأبيضالبحرليحوض

كما.الجبنأنواعبعضقطعنظامبترتيبتشبيهالملمأجبان

النوعهذانطاقوشسع،المصريالخبازىاسمعليهيطلق

المأكولةالمهمةالأنواعمنوهو،أفغانستانإلىمصرمن

بذورأنالعلماءبعضوأوضحالميلاد.قبلعام0006منذ

منجمعهاتمعام002بعدوأنبتتحيةظلتالنباتهذا

تضم.والمكسيككاليفورنيافيالقديمةالاثاربعض

نوعا.هاهو.جنسا121الفصيلة

والشماليةالشرقيةالمنطقتينوفيالحجازشممالفييوجد

اسمعودية.العربيةالمملكةفيالخاليوالرلغوالنفودنجدوفي

يهوديةوبقلةوخبازبريخبازى:الشائعةأسمائهومن

)اليمن(وفارةوخبازةشيطانيةوخبازىبستانيوخطمى

وخبازي.وخبيزيالمصريوالخبازى

شعيراتتكسوهامنبطحةحوليةنبتة.اللدويغىالخبازى

والورقةسنتيمترا،خمسينارتفاعإلىأفرعهاتمتد،نجمية

ورديةأوبيضاءالزهرة،سنتيمتراتأربعةقطرهادائريةمفصصة

مستديمة.بكأسمحاطةمتشققةالثمرة.الزرقةإلىتضرب

لأنهالسابقةالخبازياتمنبأيالخبازىلهذاعلاقةلا

الخبازيةالفصيلةإلىينضمولكنه.بهخاصلجنسينتمى

ألثيا.جنسإلىالنباتينتمي.الخبازياتتلكتضمالتى

إلىأوروبافىمنتشرةنوعا21علىالجنسهذاويحتوي

اللدويغىالخبازى

وخاصةطبيةفوائدالأنواعلبعضسيبيريا.شرقشمال

منهايستفادأليافالاخرالبعضمنوتستخلصالجذور،

.الورقصناعةفى

السعودية.العربيةالمملكةفىنجدفىالنباتهذايوجد

خطمي.:الشائعةأسمائهومن

راحيةالورقة،صغيرةحوليةنبتة.النيسانيالخبازى

ومن.الشائعالخبازىجنستحبع.قرمزيةالزهرة،التفصص

العربيةالمملكة،)جازانورقمالرقمة:الشائعةأسمائه

(.يةالسعود

بسيطة،أوراقها،معمرةعشبةالأحمر.الخبازى

البرتقالى.نحوتميلورديةوالزهرة

وأالنيسافيوالخبازىالخبازىهذابينعلاقةلا

وهوبوفانيا،هواخرجنسإلىينتميفهوالشابع،الخبازى

علىالجنسهذايحتوينفسها.الخبازيةالفصيلةمنأيضا

وبعضها.والدافئةالاستوائيةالمناطقفيمتوزعةنوعا051

ومن.المحليللاستخدامأليافلاستخلاصأوللزينةيزرع

وقزع.()اليمنجرع:الشائعةأسمائه

مسننة،بسيطةورقتها،معمرةنبتة.الوردخبازى

العمر.تقدممعالوردينحوبيضاءالزهرة

فهو،السابقةالخبازياتوكلالخبازىهذابينعلاقةلا

كلهاولكنها،التيلجنسهوبهخاصجنسالىينتمى

002علىالجنسهذايشتمل.الخبازيةالفصيلةإلىتنضم

الاستوائية.المناطقإلىوتمتدالمعتدلالدافئالإقليمفىنوع

للزينة.وبعضهاواقتصاديةطبيةفوائدولانواعة

وفينجدشرقوفيوجنوبهالحجازشمالفييوجد

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقة

رشيد.خصية:الشائعة
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ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الورقعنبيالوردخبازى

وردية.فرديةالزهرة،مسننةالتفصصضحلةالورقة،مترين

النباتهداويوجد.الوردخبازيجنسإلىالنباتينتمي

وفىوالجنوبيةالشرقيةوالمنطقفنوجنوبهالحجازشمالفي

أسمائهومن.اسمعوديةالعربيةالمم!صةفينجدشرق

(.)اليمندندع:ئعةالشا

صية،أطلواجنسعلىالاسميطلقاليهود.خبيزة

نجمية،شعيراتعليهاعشبيةأوشجيريةتحتوأنواعه

إلىالأسنانمنالأسفلالزوجوسحورمسننةالورقةوحافة

أجة.عاالثمرة،ايلأسديةعديدةصفراءال!زهاروكلذيلين،

ورقتها،قائمةحوليةنبتة.الأسنانثلاثيةاليهودخبلزة

.مشتيمتراتأربعةالثمرةطول،مذيلةمسننةرمحية

فهو،السابقةالخبازياتوكلالخبازىهذابينعلاقةلا

يحتوي.الزيزفونيةالفصيلةهىبهخاصةفصيلةإلىينتمي

المناطقفيمنتشرةنوعا04على)الملوخية(الملوكيةجنس

الجوتأصناعةأليافبعضهامنويستحلص.الاستوائية

اسيافالأتستخلص.المعروفةالملوخيةوهوويطئبعضها

الأغصانوتؤكل.محللةموادفىتتحللالأغصانبترك

جنسا48علىالفصيلةوتشتمل.أخرىلأنواعالحديثة

نوعا.27وه

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

جنوبه.وفيالحجازأطشسما

.الغرابملوخية:الشائعةأسمائهومن

مائةإلىتنموحوليةعشبة.الشائعةاليهودخبيزة

طولها،مذيلةمحسنةبسيطةورقتهامشتيمترا،وخمسين

والزمرة،مشتيمتراتأربعةوعرضهالمشتيمتراتعشرة

وعرضهاسنتيمتراتعشرةطولها.منقاريةوالثمرةصفراء،

يطخ.خضاراوتزرعبرية!شتيمتر.نصف

الأمعنان،اثلاقياليهودخبازيجنسالنبات!دايتئ

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوليةالمنطقةفيويوجد

وملوخية.وملوكيةالغرابملوخية:الشائعةأسمائهومن

،كالبساطمنبطحةمعمرةنبتة.المنبطحةاليهودخبيزة

ومدفونةمنحنيةوالثمرة،صغيرةوورقتهاصفراء،زهرتها

.النباتأسفل

المملكةفيويوجد،الشائعةاليهودخبازىشئجنس

نجدوفيوجنوبهالحجازشعمالفيالعسعوديةالعربية

ملوخية.:الشائعةأسمائهومن.الجنوبيةالشرقيةوالمنطقتين

اثنانبمأجناسثلاثةعلىالاسماهذايسسحب.الخردل

القبارية.الفصيلةأضالثواالصليبيةأغصيلةايتبعانمنها

صفرأوبيضأزهارذاتعمتمبيةأنواعهبمسينابسجنصر

شريطيةحردلةوالثمرة.عنقوديةنوراتعلىومحمولة

الأبيض.الخردليمثلهمنقارذات

المنبطحةالهودخبيزة

ذاتشجيريةتحتأوعشبيةوأنواعهبراسكابمجنس

شريطةوالثمرة،عنقوديةنورةعلىمحمولةصفرأزهار

الأسود.الخردليمثلهمنقارية.ضيقة

معمرةعشبيةوأنواعهالعن!جوت(بم)زهرةكلومجس!

بنفسجية،أوصفرأوبيضالأزهار،شجيراتتحتأو

يمثله،متطاولةعلبةوالثمرة.التركيبرباعيةوالزهرة

.الكاذبالخردل

وزهرته،مشرحةورقته،حوليةنبتة.الأبيضالخردل

ذاتمنقاريةوالثمرة،قرمزيةعروتذاتبيضاءأوصفراء

بيض.أوبر

هواخرإنجليزياسمولهاالمزارعفىضارةعشبة

التابعالخردللجنسالنباتوينتمي.السلاطةخردل

فيأنواع01علىالجنسيحتوي.الصليبيةللفصيلة

أصلوهو،المتولحمطالأبيضالبحروحوضأوروبا

فقط،الأولىالإنباتمرحلةإلىيزرعحيثالخردل

الحقولفيتكثرالأنواعوبعض.الفلقاتظهوروهي

مزعج.كنبات

السعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

الشائعة:أسمائهومنإفريقيا.وشمالآمميا،غربوجنوب

أبيض.وكبرخردل

زهرتهاجرداء،وبريةحوليةنبتةالأسود.الخردل

نبتةوهي،الساقعلىمنضغطةمنقاريةوثمرتهاصفراء،

.المزارعفىمزعجة

منهماكلالأنوالأبيضالأسودالخردلبينعلاقةلا

غير،اللفتهوالنباتهذاوجنسبه،خاصلجنسينتمى

جنسيحتوينفسها.الصليبيةالفصيلةيدخلانأنهما

وحوضوآسياأوروبافيمنتشرةنوعا03علىاللفت

ه

"

!
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الثوينيالبحريالحزامى

للخردلمصدرالنباتوهذا.المتوسطالأبيضالبحر

.ولعسانجدر:الشائعةأسمائهومن.المذاقاللاذع

السفلىأوراقها،حوليةعشبيةنبتة.الكاذبالخردل

ثلاثيةالعلياوالأوراق،وريقاتخمسمنصباعية

عنقودية.والنورةبيضاء،أوصفراءوزهرتها،وريقات

.سنتيمتراتعشرةطولهاخردلةوالثمرة

الخردليسمىمماوغيرهالكاذبالخردلبينلاعلاقة

هيبهخاصةفصيلةوله!(اسمهمعنىمنجانب)وهذا

يحتويالذيالذفرةجنص!إلىالنباتينتمي.القباريةالفصيلة

لبعضها،دافئةمناطقوفياممتوائيا،نوعا051على

بعضفيفيطبخالنباتهذاأما.محليةطبيةاستخدامات

نوعا.67وهجنسا45علىالقباريةالفصيلةتشتمل.البلدان

وفيأليمنوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيويوجد

.المتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطةسوقطرةجزيرة

أسمائهومن.عامةبصفةالاستوأئيةالمناطقفىومنتشر

.قرنوأبو()السودانتمليكة:الشائعة

ولافانديولالايمونيومهماجنسينعلىيطلق.الخزامى

مختلفتين.فصيلتينويتبعان

وأمعمرةأوحوليةأعشابأنواعه،لايمونيومجنس

وأدائمةأومتساقطةملعقية،صغيرةأوراقها.شجيرات

واحد،جانبعلىالأزهارتحملسنبلةالنورة.غائبة

غشائية.التركيبخماسيةالأزهار

شجيراتأومعمرةأعشابأنواعهلافانديولا،جنس

وأزهارهاالتشرح،دقيقةوأوراقالزوايارباعيةسيقانذات

التويج،أوراقبلاممنبليةنوراتعلى،بنفسجيةأوزرق

ثميرات.4منتتكونوالثمرة،الشفةثنائي

ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الثوينيالبحريالخزامى

الورقةطول،الرمادينحوتميلخضمراءسنتيمترا،أربعين

تميلبيضاءوالزهرةسنتيمتر،نصفوعرضها،مشتيمتران

الملحية.المستنقعاتفيوتنمو،الوردينحو

للفصيلةالتابعلايمونيومجنسإلىالنباتينتمي

الانتشار،كونيةنوعا،051علىويحتوي.البلمباجينية

الشمالىالنصفمنالجافةوالمناطقالسواحلعلىخاصة

وبعضها،للزينةيزرعالأنواعهذهبعض.الأرضيةللكرة

السوفييتيالاتحادفيالبورونمادةعنللكشفيستخدم

(.)السابق

السعوديةالعربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفييوجد

سيساب.وأيضاقطفيسمىحيث

متساقطة،مشرحةورقتها،معمرةنبتة.القائمالخزامى

زرقاء.والزهرةسريعا،العلياالأجزاءعن

الثويخي،البحريوالخزامىالخزامىهذابينعلاقةلا

الخزامىجنسإلىينتمي.مختلفتينفصيلتينمنفهما

فيمنتشرةنوعا02علىيحتوي.الشفويةللفصيلةالتابع

بعضهاوالهند.الصومالإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوض

مطهرةزيوتولبعضهاالعطور،صناعةفييستخدم

العصور.أقدممنذاستعملت

العربيةالمملكةفىوجنوبهالحجازشممالفييوجد

وزيتة.نتش:الشائعةأسمائهومن.السعودية

للفصيلةالتالغلاكتوكاالجنسعلىيطلق.الخس

وأالحولثنائيةأوحوليةأعشابالجشسهذاأنواع.المركبة

وللنباتاتزرقاءأوحمراءأوصفراءوأزهارهامعمرة

لبنية.عصارة
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إلىتنمو.الحولثنائيةأوحوليةنبتةالأصغر.الخس

مفصصة،ورقتها،الساقليضاءسنتيمتر،مائةارتفاع

.الزارعفيضارةنبتةزهى.هامةأضورةارصفراء،وزهرتها

أسذيالاكتوحصاولجنعرشبةالمرللفصيلةالنباتينتمى

شصروفىخاصةأ،نتشار،1كونيةنوع،001علىيحتوي

أ!ااكتىالمرةالموادبوفرةالجنسانواعتتميز.الشماشالحرة

حالاتفيالشعبىأ!ب11فىويستخدم،طبيةخواص

أنواعهاأحدبذورمنيستخلصكانالقدمومنذ،الكحة

مصر.فىخاصة!!الخس"!زيتباسمزيت

ومصرالسعوديةالعربيةالم!صةشينجدفىيوجد

.والعراقوسوريا

أصشام()اوزفرة(أ!عراث)1مرير:الشائعةأسمائهمنر

وعفحيد.)سوريا(الشيخولبين)مصر(ولبينة

أسساثا،الحولثنائيةأوحوليةنبتة.الشائكالخس

رأتامةوورقتهاسنتي!ترا،وخمسينمائةإلىتنموصفراء

عشبةوهىصفراء،والزهرة،القاعدةسهميةمفصصة

الأصفر.االخسجنسإلىأضباتاينتمي.المزارخشيضارة

ولبينة.الحمارخس:الشائعةأسمائهومن

إذالبنىأوملونسائلذاتحوليةأنواعه.الخشخاش

سريعةالزهرةوسبلات،متدليةالأنواعوأزهار،جرحت
عادةفهىالبتلاتأما3؟و2ب!تيتراوحوعددهاأسمقوط،ا

عديدالطلعومحورنادرةحالاتفى6تكونوقد،4

انية،أسصوأت!صنوقد،أ!راوةاش!ولالثمرةتتخذ.الأسدية

ثقوبطريقعنالدقيقةأجذوراتخرجر،مكورةت!ضنوقد

الأنواعابعض.أضمرةاقمةعلىالجالىآاقاعدةأسف!

.سام

ورقتها،حوليةعشبيةنبتة.القرنالأحمرالخشخاش

البرتقاش.نحوتميلحمراءوالزهرةبسيطهة،أومفصصة

.ضارةعشبةوهي

أعصيلةايتبعالذيغلوقيونجنحه!إلىالنجاتينتمى

علىويحتوينوعا،25علىالجنسيحتوي.الخشخاشية

صناعةفييدخلزيتبعضهامنويستخرخ!.قلويدات

علىالفصيلةتحتوي.للزينةيزرعالاخرأجعضوا،الصابون

.أنواع012وجنسا32

وفيأحصيتاوفىأسسعوديةاالعربيةالمملكةفىيوجد

المتوسط،الأبيضالبحرحوضوفيأوروباشرقجنوب

أسمائهومن.امحياغربوجنوبإفريقياشمالوفى

أقرنوشقيقبحريخشخالتقرمقرنخشخالتق:الشائعة

وسميسمة.

سنتيمتر،مائةإلىتنموحوا!يةنبتة.الشائكالخشخاش

مفصصة،إلىمشرحةراتوالأوالزرقةإفىتضربخضراء

أمريكيوهو.مشوكةأضمرةواصفراء،والزهرة،شائكة

ولاعلاقة.المزارعفيضارةعشبةوهو،مستوطن،الأص!!

الخشخاشالمسمىوالاخرالشائكالخشخاشهذاب!ت

شبعانولكنهماالخاصجنسهمنهماف!!ل.أغرناالأحمرا

يحتويالذيأرغمونياجنسأإينت!.نفسهاأعصيلةا

وأصبحانتشر.الأمري!صينفىمنتشرةنوعا28على

أحالم.ابلدانمعظمفىمستوطنا

وجزيرةاليمنوفىالسعوديةالعربيةالمملكةشىيوجد

المناطقفىومنتشروالبحرينعمانوسلطنةسوقطرة

اللخ.:الشائعةأسمائهومن.عامةبصفةالاستوائية

عصارةذاتحوليةنبتة.الرأسالطويلالخشخاش

سودبقعذاتحمراء،وزهرتها،مشرحةرقتهارأجنية،

علبة.أضمرةاوأحيانا،

الشائكبالخشخاشالخشخاشأعذاعا،قةا،

غيربهالخاصجنسهمنهاف!صل،أغرناالأحمراوالخشخاش

جنسإلىينتمى.الخشخاشيةالفصيلةتتبعسلهاأنها

أوروبافيمنتشرةنوعا05علىيشتملأسذياالخشخالق

موادعلىالأنواعمعظموتحتويإفريقيا،جنوبووآمحيا

ذلك،وغيروالهيروينوالمور!بنالأفيونامنهاكيميائية

يضافبعضهازيوتللجنسأخرىأنواعمنويستخلص

شقهـائق:الشائعةأسمائهومن.للزينةيزرعوالعديد.أطسلفة

.النعمان

قيثارية،ورقتها،الحولثنائيةنبتة.المقرنالخشخاش

غلوقيون،جنسإلىينتمى.مقرنةأضمرةارصفراء،وزهرتها

وفلسطين.مصروفىالسعوديةأعربيةااطم!صةاشيوجدو

.ونعمانوعسلجعسل:الشائعةأسمائه:من

خمسينارتفاعإلىتنمو،حوليةنبتةمنثور.خشخاش

القاعدةداكنةحمراءوزهرتها،مشرحةورقتهاسنتيمترا،

.بالمزارعضارةنبتةو!طأحيانا.

المملكةفيويوجدالخشخاقق،جنسإلىالنباتينتمى

آسيا.وفيإفريقياوشمالوالكويتاسمعوديةالعربية

خشخالتقوبستانيخشخالتق:الشائعةأسمائهومن

مصري.

سنتيمترا،ستينارتفاعإلىتنمونبتة.الخنازيرية

أزهارحمراء.ذات،لسيطةوأوراقها

للفصيلةالتابعس!صوفيولارياجنسإلىأضباتاينتمى

فىتنتشرنوع002علىالجنسيشتمل.الإس!صوفيولارية

معظمها.الاستوائيةوأمريكاوأوروباالمعتدلالشمال

الطبفييستخدموبعضها،كريهةرائحةذاتأعشاب

جنسا222علىالفصيلةتحتوي.البلدانبعضفىأ!شعبىا

لوعا.045و.

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالنفودفىيوجد

وعلقة.(الشرقية)المنطقةعلقي:الشائعةأسمائه
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زيريةلخناا

زيريةلخناا

حوليةأعشابأنواعهإسكروفيولاريا،جنسعلىيطلق

ثنائيةأزهارها،مقسمةأوتامةبسيطةأوراقها،معمرةأو

تقريئا.كرويالتويجىالأنبوبحمراء،أوصفراءالشفة

أوراقذات،نحيلةحوليةنبتة.الأرقوتيةالخنازيرية

الزهرة.العنقطويلةمسننةوبرية،القاعدةقلبيةناعمة

جنسإلىالنباتيختميالصخور.بينتنموحمراء.

إلمحكروفيولاريا.

وملساء.مليسة:الشائعةأسمائهومن

خ!سينارتفاعإلىتنموحوليةنجيليةنبتةالدخن.

وعرضهاسنتيمتراوعشرونخمسةالورقةطولسنتيمترا،

عشرونالنورةطولالسنتيمتر،ونصفواحدسنتيمتر

.سنتيمتراتأربعةوعرضهاسنتيمترا

النجيلية.للفصيلةالتالغالثمامجنسإلىالنباتينتمى

الاستوائيةالمناطقفيمنتشرةنوع006علىالجنسيشتمل

)عشبةالإنجليزيالاسمالجنسعلىويطلق،والدافئة

النباتهذاأما.أعلافاالأنواعمعظموتعتبر.أيضا(السرطان

شرقشمالفييزرعفهوأيضا(الروسيبالدخن)ويسمى

للخنازير.وطعاماالمشروباتوبعضللدقيقمصدراأسيا

وذرة()اليمنوالكلبجاورس:الشائعةأسمائهومن

.)سوريا(ءحمرا

صورقم،،البانك:ممطأجناسثلاثةعلىالاسميطلق

النجيلية.الفصيلةمنوكلهاسيتاريا،

معمرةأوحوليةنجيليةحشاشأنواعه؟البانكجنس

شريطةرمحيةوالأوراق،التنوعكثيرةنوراتذات

بمزهرتينذاتسنيبلةكل،متعددةغالباالنورةوسنيبلات

مخصبة.منهماالعليا

نادراأوحوليةطويلةعشبيةأنواعه؟صورقمجنس

عريضةأورأقوأنصالمتينةقائمةسيقانوذاتمعمرة

مكونة.الورقمنعاريةطرفيةونوراتها،شريطيةمسطحة

أزواجفيتترتبالتىالسنيبلاتأزواجمنكبيرعددمن

زهرتين.يحملمنهاوكلثلاثياتأو

ذاتحوليةنجيليةحشائشوأنواعهسيتاريا،جنس

شبيهةأسطوانيةطرفيةونوراتها،النصلمسطحةأوراق

زهرتينيحملمنهاكل،سنيبلاتمنمكونة،بالسنابل

مخصبة.إحداهما

أمتار،ثلاثةارتفاعإلىتنمونجيليةنبتة.الإفريقيالدخن

خمسةوعرضهاسنتيمتراخمسونالورقةطول

وقد،ضارةعشبة،متزاحمةمنكمشةوالنورة،سنتيمترات

علفا.تزرع

الأسودالدخن:منها،أخرىإنجليزيةأسماءللنبات

منفهما،أعلاهالواردالاخربالدخنلهعلاقةولا.والذرة

التابعالصورقملجنسالنباتوينتمى.مختلفينجنسين
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فيمنتشرةنوعا24علىالجسيحتوي.النجيليةللفصيلة

أحسودانإفىاستئناسهتموقدمزروعوهو،الدافئةالمناطق

الدخنويعد.بريةأصولمنالميلادقبل0001عامحوالى

والذرةوالأرزالقمحلعدالحبوبيةالمحاصيلأهممنالإفريقي

والنبات،والصينوالهندإفريقياسكانعليهيعتمد،الشامية

الجفافية.معءالظروفمتأقلم

(.)السودانوقوريطذرة:الشائعةاسمائهومن

مائةارتفاعإلىتنمونجيليةعشبيةنبتة.الإيطاليالدخن

عشرةطولها.كثيفةنورةذاتسنتيمترا،وخمسين

.سنتيمتراتخمسةوعرضها،مشتيمترات

الأنالدخن،أوالإفريقىبالدحنالنباتلهذاعلاقةلا

هوالنباتهداوجنس.بهالخاصجنسهلهمنهاكلا

يشتم!!.النجيليةللفصيلةتنضمكلهاأنهاغيرستاريا،

أدناطقافيمنتشرةنوعا،125علىستارياالجنعر

انجليزيةأسماءالنباتهذاعليويطلق.والدافئةالامشوائية

الهنقاري،الدخن،الألمانيالدخن؟الثعلبذيلمنهاأخرى

علفا.تزرعأخرىأنواعأكوهناللطيور.حبوبهوتقدم

)سسوريا(.دخن:الشائعةأسمائهومن

وأنواعهكروزوفوراجنسرعلىيطلق.الشمسدوار

والأزهار،وبريةشجيريةتكونأوحوليةأومعمرةعشبية

فيالمذكرةالأزهاروت!ضن،عنقوديةنورةعلىمحمولة

والثمرة،ال!سفلالجزءفيوالمؤنثةالنورةمناللأعلىالجزء

الكرأبل.ثلاثيةكروية

ارتفاعإلىتنموحوأجةنبتة.الصبغيالشمسدوار

ثمانيةقطرهامدورةالورقة!شتيمترا،وثلاثينخمسة

نوراتفيوالأزهار،نجميةشعيراتتكسوها،سنتيمترات

.القنواتوضفافالأوديةفيتنمو.الورقآباطعند

الفربيونية.للفصيلةالتالغالتنوملجنعرالنباتينتمي

حوضمنطقةفيمنتشرةنوعا12علىالجنصيحتوي

الهند.إلىالامشوائيةإفريقياومنالمتوسعطالأبيضالبحر

لصناعةيصيحزيتبعضهاولثمار،طبيةخواصولبعضها

مصدرالنباتوهذا.للأصباغمصدرومعظهمهاالصابون

السوائلتلوينفيتستخدمالتيتيرنسولالمسماةللصبغة

.القدممنذمعروفةصبغةوهي.الأجبانواوالأقمشة

وغبيرة.وتنومنيل:الشائعةأسمائهومن

زاحفة،حوليةأو،معمرةنبتة.الهنديالشمسدوار

متوازيةالورقةتجاعيد،مجعدةالورقة.وبرية،التفرعثنائية

.والحقولالمهملةالأراضىفيوتنمو،المروحةتشبه

ف!سلاهما،الصبغيالشمص!دوارنباتالنباتهذايتبع

فيتستخدمدهونبذورهمنوتستخلص.التنومجنسمن

فيوجنوبهالحجازشمالفييوجد.الصابونصناعة

السعودية.العربيةالمملكة

هماجنسينعلىالاسمهذاينحسحب.المكانسرتم

وأونونعم!الجعفيل

وأحياناحوليةأومعمرةأنواعهوتكونأونونسجنس

حافةذاتوريقاتثلاثيةأوبسيطةوأوراقه،مشوكة

بيضأوصفرفهيالأزهارأما،ملتحمةوالأذينات،مسننة

وأزهربنمنمجموعاتفيأومنفردةتكون،ورديةأو

منتفخة،شريطيةأومتطاولةقرنيةأضمرةوا.زهراتثلاث

.الوبريالمكالص!رتمومثاله

نباتاتجذورعلىمتطفلةوأنواعهالجعفيلجنس

فيوأزهارهاوالأملاحوالماءالغذاءمنهاتمتصأخرى

رتمويمثلهجانبيا.العلبةالثمرةوتتفتح،سنبليةنورات

المحزز.ن!ص!الم!ط

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتةالمحزز.المكانسرتم

والزهرة،حرشفيةالورقة،الساققرمزيةسنتيمترا،خمس!ت

متطفلة.نبتةوهي.أنبوبية،جرسيةبيضاء،

للفصيلةالتابعالجعفيللجنسالنباتينتمي

المناطقفيتنتشرنوعا051علىويحتويالأروبان!صة،

علىكاملاتطفلاطفيليةنباتاتوهى.والدافئةالمعتدأ!ة

71علىالفصيلةتحتوييخضور.لهاوليسأحائلاالنبات

نوعا.23و.جنسا

وذونون.وهالوكالغولذكر:الشائعةأسمائهومن

وزهرتها،مركبةورقتها،حوليةلبتة.الوبريالمكانسرتم

فكلالمحززالمكانمي!رتمالمسمىبالنباتلهالاعلاقةصفراء.

وجنسالقرنيةالفصيلةتحبع.بهخاصةفصيلةإلىينتمىمنهما

وحوضأوروبافيمنتشرةنوعا75علىيحتويالذيأونونس

.وإيرانإثيوبياإلىالكناريوجزرالمتوسطالأليضالبحر

)سوريا(.دبيغة:الشائعةأسمائهومن

مختلفينجنسينعلىالاسمهذايطلقالإوز.رجل

الأمرانس.وجنسالرمرامجنسهما

عريضةأوراقذأتعشبيةأنواعه:الرمرامجنس

فىمتزاحمةصغيرةوالأزهار.ومعنقةمتبادلةمسطحة

بغلافمحاطةوالثمرة.فرديةتكونماونادرا،مجموعات

الجدارية.الإوزةرجلالمسمىالنوخويمثلهثمري

متبادلةأوراقذاتعشبيةوأنواعه:اللأمرانسجنس

فيأوسنبلةنورةعلىالأزهاروتحمل،ومعنقةالحافةتامة

وحيدةأوخنثويةالزهرةتكونوقدجانبيةمجموعات

رجلويمثلهقماث3-5منزهريغلافوللزهرة،الجنس

الهجين.الإوز

ارتفاعإلىتنموحوليةلبتة.الجداريةالإوزةرجل

وعرضهاسنتيمتراتثمانيةالورقةطولسنتيمترا،أربعين

.مجموعاتفيوالأزهار،مسننةوهي،سنتيمتراتأربعة

.بالمزارعضارةنبتةوهى
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فيالنباتهذايوجد.الرمرامجنسإلىالنباتينتمي

وفىسوقطرةوجزيرةاليمنوفياسمعوديةالعربيةالمملكة

والبحرينقطروفيالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانسلطخة

عامة.بصفةمنتشروهووالكويتواليمن

الكلبوفساءوزريحرمرام:الشائعةأسمائهومن

الإوز.ورجلالمنتنةوالشجرةومنتنةوعفينة

منبطحة،أوقائمةحوليةنبتةالجرسيني.الإوزرجل

والأزهار،سنتيمترانوعرضهاسنتيمتراتأربعةالورقةطول

.للأغصانالأعلىالجزءعندجانبيةنوراتعلىصغيرة

فكلبمالجدأريةالإوزةورجلالنباتهذابينلاعلاقة

القطيفةجنسإلىينتمي.بهخاصةفصيلةإلىينتميمنهما

نوعا06علىالجنسيحتوي.الأمارانثيةللفصيلةالتابع

للزينةيزرعبعضها.المعتدلةالمناطقفىوأيضااستوأئيا

منهاوالعديدخضارا.يؤكلوبعضهامحاصيلوبعضها

.نوع008وجنسا71علىالفصيلةتحتوي.ضارةأعشاب

وفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

وقطرالمتحدةالعربيةالإماراتوفيعمانوسلطنةاليمن

العالممنالدافئةالمناطقفىومنتشر،والكويتوالبحرين

القديم.

الكلب.وفساءالعروسسالف:الشائعةأسمائهومن

مائةارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الهجينالإوزرجل

وعرضهاسنتيمتراعشراثناالورقةطولسنتيمترا،وخمسين

منعددمنتتكونكثيفةوالنورة،سنتيمتراتثمانية

الأراضيفىتنموالأكبر.هيمنهاالوسطى،السنابل

.المهجورة

ويوجد.الجرسينيالإوزرجلنباتجنسإلىينتمي

عمانوسلطخةاليمنوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفي

عامة.بصفةمنتشروهووقوالمتحدةالعربيةوالإمارات

وقطيفةالرعافوشجرةرعاف:الشائعةأسمائهومن

بقلية.

أحدهمامختلفينجنسينعلىيطلق.الرجلة

هذاوصفسبقوقد،الفربيونجنسوالثانيبورتيولاكا

الأخير.

أوراقذأتمتهثحمةأعشابأنواعهبورتيولاكا،جنس

ثلاثأطزهرة،خنثويةوأزهارطريةوأغصانشحمية

،السقوطسريعةأيضابتلات6-4ومتساقطةسبلات

تفتحها.حينيسقطغطاءالعلبةوللثمرة

بسيطة،ورقتها،زاحفةحوليةنبتة.البريةالرجلة

فردية.كأسيةوالنورة،متماثلةغيرقاعدتها

فكل،أعلاهوالرجلةالبريةالرجلةهذهبينعلاقةلا

إلىالنباتهذاينتمي.بهخاصةلفصيلةينتميمنهما

001الجنسيضم.الفربيونيةالتائللفصيلةالفربيونجنس

775و.جنسا326الفصيلةوتضمالانتشار.كونينوع

فيوفيوص،الحجازشمالفىالنباتهذايوجدنوعا.

ومصر،السعوديةالعربيةللمملكةالشرقيةالمنطقةوفي

الرملية.التربفىتنمووسوريا.

لبينةوو)سوريا(ودينةومعلقة:الشائعةأسمائهاومن

برية.حمقاءبقلةوزريقةو)مصر(غيطصابون

ارتفاعإلىتنموحوليةأومعمرةنبتةالماء.رجلة

وعرضهاسنتيمتراتثلاثةالورقةطولسنتيمترا،خمسين

والثمرة،القرمزينحوتميلورديةوالزهرةواحد،سنتيمتر

الرطبة.الأراضيفيوتكثر.المستديمةبالكأسمحاطة

ونباتالبريةالرجلةبنباتالنباتلهذأعلاقةلا

النباتهذاينت!.بهالخاصةالفصيلةلهمنهافكلالرجلة،

الجنسيحتوي.الحنائيةللفصيلةالتابعليثرومجش!إلى

أمريكا.جنوبعداماألانتشار،كونيةنوعا،38على

هذايوجدنوعا.58و.جنسا26علىالفصيلةوتشتمل

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبيةالمنطقةفيالنبات

الحمامة.رجل:الشائعةأسمائهومن

وكورونوبس،لبيديومهماجنسينعلىيطلقالرشاد.

الصليبية.الفصيلةيتبعانوكلاهما

أزهارها،شجيراتأوأعشابوأنواعهبملبيديومجنعي!

ماغالبا،مسطحةصغيرةخردليةوثمارهابيضاءصغيرة

كلداخل،مصراعينذات،القمةعندمجنحةتكون

.واحدةبذرةمنهما

صغيرةزاحفةأعشابوأنواعهكورونوبسبمجنس

البتلاتتكونأوبيضاءصغيرةوأزهارها،مشرحةأورأقها

.مجعدةصغيرةخردلةوالثمرة،غائبة

ممتينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الحدائقرشاد

خردلة،والثمرةبيضاء،وزهرتها،مشرحةورقتهاسنتيمترا،

.المزارعفىضارةنبتةوهى

للفصميلةالتابعالرشادجنسإلىالنباتينتمي

كونيةنوعا،051علىالجنسهذأيشتمل.الصليبية

أيضا.الفلفلعشبةاسمالجنسعلىويطلقألانتشار،

البادرةمرحلةفىنموهيكونعندمانيئاالنباتهذاويؤكل

العربيةالمملكةفىالنباتهذاويوجد.الفلقاتذات

العربيةالإماراتوفيعمانوسلطةأليمنوفىاسمعودية

الكويت.وفىالمتحدة

.بريرشادورشاد:الشائعةأسمائهومن

ورقتها،زاحفةحوليةعشبيةنبتةالخنزير.رشاد

علىوتكثر،خيطيحاملعلىقرنيةوالثمرة،مشرحة

.والقنواتالجداولجوانب

لهمنهمافكل،الحدائقورشادالرشادهذابينعلاقةلا

وهينفسها،للفصيلةينتميانأنهماغيربه،خاصجنس
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نوبسكوروجنسإلىأخباتاهذاينتمي.الصليبيةالفصيلة

كونيةضارةأعشابكلهاأنواع01علىيحتويالذي

فىشكوهنالكمصر،شىالنباتويوجدالانتشار.

اسحعودية.العربيةالمملكةفيوجوده

رشاد.وحزى:الشائعةاسمائهومن

وأعشبيةبنيةذاتالجنصهذاأنواع.النت!مسرقيب

صغيرةوهىبيضاء،أوصفراءإماوأزهارها،شجيرية

الأزهاراتكونماوغالبا،عقربيةنورةعلىمحمولةالحجم

خماسيةالزهرة.النورةمحورمنواحدجانبعلى

تكونمانادراأربعةثميراتمنالثمرةوتتكون،التركيب

اقتصادية.فوائدالجنسهذاعلأنوا.أزواجفىملتحمة

قائ!ة،أوزاحفةمعمرةستة.الباسفدريالشمسرقيب

بيضاء.وزهرته،الحافةمتموجةوأوراقه،وبرية

هذايوجد.العربىالشمسرقيبنباتلجنسينتمي

الشرقيةالمنقلإنوفينجدوفىالحجازجنوبفىالنبات

السعودية.العربيةالمملكةفىوالجنوبية

عقعة.وحشفة:الشائعةأسمائهومن

خمسهيئارتفاعإلىتنمونبتةالدقني.الشمسرقيب

أبعاد،بيضوالأغصانالسات،رماديةخضراءسنتيمترا،

وعرضهااسشتيمتر،ونصفواحدسنتيمترالورقةطول

الباسفيريالشمسرقيب

الدقنيالشمسرقيب

الثابتةالرمالفىتنموصفراء.الزهرةواحد،سنتيمتر

الإبل.ترعاهاو

هذايوجد.العربىالشمسرقيبنباتلجنسينتمى

الشرقيةالمنطقةوفىنجدوشرقالحجازشمالفيالنبات

السعودية.العربيةالمملكةفى

بالمملكة(الشرقية)المنطقةكري:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.ونتشرغلوورحامةورحمةحلمةو

بيضاءورقتها،حوليةنبتة.الشائعالشمسرقيب

وبرلة.والثمرةصفراء،وزهرتها

ويوجد.العربيالشمسرقيبنباتجنسإلىينتمي

الشرقيةالمنطقةوفيوجنوبهالحجازشمالفىأسنباتاهذا

أصسعودية.اأمحربيةاالممدصةفى

كراروعقربانيةواليمامشجرة:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.عفينوالشمسرقيبو

نحوتميلخضراءمعمرةنبتة.العربيالشمسرقيب

إلىتتحولصفراءاشهرة،بسيطةالورقة،وبريةالأصفر،

الصخرية.التربفىتنمو.النضجمعالأبيضاللون

للفصيلةالتابعأصشمسارقيبجنسإلىالنباتينتمي

الانتشار،كونيةنوعا052علىالجنسيحتوي،أجوراحينيةا

بعضهاويستخدم،كيميائيةموادعلىالأنواعبعضوتحتوي
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للزينة.يزرعوبعضها،البلدانبعضفيالشعبىالطبفي

نوع.025و.جنسا156الفصيلةوتضم

فيالجنوبيةالمنطقةوفيالحجازجنوبفييوجد

رهاب:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

.ودفرة

معنقة،ورقتها،وبريةحوليةنبتة.المنبطحالشمسرقيب

حوافعلىتنموبيضاء.صغيرةوالزهرة،عقربيةوالنورة

.لقنواتا

هذاويوجد.العربيالشمسرقيبنباتلجنسينتمى

أسمائهومن.اسمعوديةالعربيةالمملكةفينجدفيالنبات

الضبعة.شوكوغبيرةوزريقاءوبربير:الشائعة

تحتأومعمرةعشبيةتكونقدأنواعه.العنكبوتزهرة

أرلغوللزهرة،بنفسجيةأوصفراءأوبيضاءوأزهارهاشجيرية

محورفيالأسديةوعدد،بتلاتوأرلغمتساقطةسبلات

اقتصاديةفوائدأنواعهلبعضأكثر.أوأربعةالطلع

بسيطة،الورقة،معمرةنبتة.)كرشمانتا(العنكبوتزهرة

حلزونيا.ملتفالزهريالحامل،بيضية

للفصيلةالتالغالعنكبوتزهرةجنسالنباتيتبع

الفصيلةهيبهخاصةفصيلةإلىحدسا)نقلالقبارية

فيمنتشرةنوعا015علىالجنسيحتويالكلومية(.

فيالأنواعهذهبعضتستخدم.والدافئةالاستوائيةالمناطق

بذورهتؤكلوبعضها.الشعبىالطبفىالبلدانبعض

جنسا45علىالفصيلةتشتمل.للزينةيزرعوبعضها

ليبياوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجدنوعا.67وه

خردلالإنجليزيةوأسماؤهاوإثيوبيا.والسودانومصر

ذفرة.:الشائعةأسمائهومنوسامبو.كاذب

حولية،أومعمرةنبتة.البارادوكسيةالعنكبو!زهرة

،وريقاتخمسإلىثلاثمنمركبةالسفلىالأوراق

حمر.عروقذاتصفراءوالزهرة،بسيطةالعلياوالأورأق

هذاويوجد)كريسانثا(.العنكبوتزهرةجنسيتبع

وإثيوبيااليمنوفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

.والسودان

وسامبو.كاذبخردلالعامةالإنجليزيةأسمائهومن

.هنديعجرم:الشائعةأسمائهومن

الورقة،معمرةنبتة.الورقدروسدريةالعنكبوتزهرة

الزهرة.عروقثلاثذات،مدورة،وبريةغدية،بسيطة

.معتدلالثمريالحاملصفراء،

هذاويوجد)كريسانثا(.العن!صبوتزهرةجنستتبع

ومصراليمنوفياسسعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

.والأردنوسورياوفلسطين

وسامبو.كاذبخردل:هيالإنجليزيةوأسماؤه

والعفنة.)سوريا(البردريح:الشائعةأسمائهومن

،معمرةأوحوليةنبتة.الكرابلصغيرةالعنكبوتزهرة

.وريقاتخمسإلىثلاثمنمركبةوالورقة،غدية،وبرية

.معتدلالزهريوالحامل.الوردينحوتميلقرمزيةوالزهرة

هذاويوجد)كريسانثا(.العنكبوتزهرةجنستتبع

سوقطرةوجزيرةواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

ومصر.وقوالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطنة

.وبربران()اليمنخزام:الشائعةأسمائهومن

شعيراتتكسوهامعمرةنبتة.العربيةالعنكبوتزهرة

دأكنة،عروقذأتوالزهرة،العروقثلاثيةالورقة،لزجة

صوفية.بندوليةالثمار

هذايوجد)كريسانثا(.العنكبوتزهرةجنستتبع

وفلسطين.ومصرواليمناسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

)مصر(ومجنونة()اليمنخزام:الشائعةأسمائهومن

زميل.وأم)سوريا(الوحشوشجرةوزفرةومنتنة

ذات.مترينارتفاعإدىتنمومعمرةعشبيةنبتة.السعد

تكوناحيانا،الزوايامثلثةأسطوانيةالساق،منتفخةعقد

.كبيرةورقيةأغمادالنباتقاعدةعند

السعدية،للفصيلةالتالغالسعدجنسإلىالنباتينتمي

المناطقفيمنتشرةنوع،006علىيحتويجنسوهو

تؤكلىدرناتالأنواعهذهلبعض.والدافئةألاستوائية

.البردينباتالجنسهذاأنواعوأشهرالعطور،فيوتوضع

نوع.0036وجنسا115الفصيلةتضما

)اليمن(.وحزققريح:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنمو،معمرةعشبيةنبتة.المنقسمالسعد

الرطبة.المناطقفيتكثر.سنبلةالنورةسنتيمترا،أربعين

السعديةللفصيلةالتالغسعادىلجنسالنباتينتمى

يحتويحيثجدا،كبيرالجنسوهذا)السعد(.تضمالتى

الرطبة،المناطقفيالانتشارواسعةنوع،0001على

تأثيراتولبعضها،القبعاتصناعةفىبعضهايستخدم

فيأعسعوديةأالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد.علاجية

الشرقية.المنطقة

وصرد.وخب)سوريا(سعادي:الشائعةأسمائهو!ن

سايبرسهماالسعديةالفصيلةمنجنسينعلىيطلق

وكاركس

معصة،أوحوليةعشبيةأنواعه؟سايبرسجنس

أغمادإلىالورقةتتحولوأحيانا،قاعديةأغمادوللأوراق

السنيبلاتوتتجمع،سنيبلاتذاتسنبلةالنورة.بسيطة

لالنورةيحيطماوعادة،طرفيةخيمةأوطرفيةهامةفي

خنثويةوالأزهارأكثر.أوورقاتثلاث

وحيدةأزهارها،معمرةعشبيةالأنواع،كاركسجنس

وأقميةمركبةسنبلةعلىسنيبلاتها،متجمعةالجنس

عنقود.
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تكونفقدالجنحه!،هذاأنواعبنيةتحتلفالسنا.

أورات.عشبيةتحونماونادرا،شعجيريةوتحتشجيرية

أحدد،اقليلةأزواجفيوالوريقات،مركبةالأنواعبعض

.الأذيناتأشعكالتتباينكما.غددراقالأوأعناقوعلى

وأجانبيةعناقيدعلىمحموأسةخنثويةصفراءوالأزهار

عشرةمنيتكونالطلعومحور،منتظمةغيروالزهرةقمية،

فهيالثمرةأما.عقيمةمنهاالعلياتكونوقدسائبةأسدية

بطن.-ظهرمنضغطهةأوأسطوانية،الشكلمتباينةقرنية

طبية.فوائدالأنواعمنللعديد

إلىتنموشعحيرةأوعشبالحقلقي.المكيالسنا

إلىأ!رهضةاطوليص!!،مر!جةالورقةأمتار.ثلاثةارتفاع

يقاربالوريقاتأزواجعددممنتيمترا،عشرخمسة

طولهايصلالشكلرمحيةالوريقةزوجا.عشرالاثني

حادة!منتيمترين،إلىوعرضها!عنتيمتراتستةإلى

إلىطولهايصلعنقوديةالخورةبالشعر.م!صعسوة،القمة

كلويةمتطاولةالثمرةصفر.والأزهارممنتيمتراثلاتين

سعنتيمترات،ثلاثةإلىطولهايصلمسطحة،الشكل

.اللونبنيوسطذات

جموبفيأسمعوديةاالعرليةالمم!صةفىالنباتيوجد

الجزيرةشبهصأخرىمناط!تشييوجدوقدالحجاز،

فلسطينرواسشدأ!سداغربإلىنطهاقهويمتد.العربية

وأنجولا.والصومالأثيوبياوإلىوإرترياوالسودانومصر

خاصةالطبفىقديمةأزمانمندأعباتاا!متخدم

تحتحبوبشحلفيحالياالمادةتباعوالثمار.الأوراق

.جرام.،.75ع!منهاحبةكدتحتوي،مشاكسمسمى

وتعرضالسودانفيتحصدأضباتاتاكانتالسابقوفى

علىوثمارهاأوراقهاتنزعثمتماماتجفحتىالشمستحت

أسوانإلىوترسلالنخيلورقمنأكياسفيوتعبأ،حدة

ممواكنطريقعنأوالقاهرةوإلىالجمالظهورعلى

تسحقالتصنيعوعسدالأحمر.البحرعلىومصوع

الرطوبةيمتصالمسحوقلأن،ذأسكقبلوليصر،الأوراق

عامالنباتفيالملينةالمادةاكتشافتموقدويفسد.الهوائية

وال!حول.الماءبوساطةباستخلاصهاأم866

ذاتفصيلةوهيأغرنيةاالفصيلةإلىالنباتينتمي

إلىالنباتينتمي،ورعويةوطبيةوغذائيةاقتصاديةأهمية

منتشرةنوعا235علىالجنسهذايحتويرالسنا،جنص

خصائصلهمنهاوالعديد،والدافئةالاستوائيةالمناطقفي

هذاأوراقمنويستخرج،أطزينةيزرعمنهاأجعضواطبية

منعددوللنبات"!.التجاريةالسنا"!ثمارهومنالنبات

والسناالجامايكيةالسنامنها:العامةالإنجليزيةالأسماء

الريفية.والسناالإيطالية

السنا.:أيضاانظر

وقدمعمرعشبينبات،القهوةسناأو.القهوةعشبة

الورقةأمتار.ثلاثةارتفاعإلىتنموشجيرةأوحوليايحون

أزواجعدديصلسنتيمترا.ثلاثينإلىطولهايصلمركبة

الأكبرهومنهاالأعلىالزوج،أزواجخمسةإلىالوريقات

ويصلسنتيمتراعشراثنيإلىأ!ريقةاطوليص!!حجما،

صفر،والأزهار،جانبيةالنورة.سنتيمتراتأردعةإلىعرضها

بنية،الجانبمنضغطةشريطيةمنحنيةأومستقيمةقرنيةالثمرة

ثلاثةإلىالثمرةطوليص!!البذور،عديدة،مفصصةأطونا

متفتحة.واحد،سنتيمترإلىعرضهايصلرسنتيمتراعشر

شمالفيالسعوديةالعربيةالمملكةفياضباتايوحد

منأخرىوأجزاءاليمنفيأيضايلاحفأالحجاز،وجنوب

المدارامتدادعلىعالمحطتوزيعوللنبات.اعربيةاابريرذشبه

ئي.لاستواا

الشعبيالطبمجالاتمنالعديدفيالنباتيوظص

هذهبينمن،الإفريقيةالشعو!عندخاصةأخرىوأغراضر

المعدةوآلاماشوماتيزموأوجاعالحمىمعالجةالاستخدامات

تستخدمإفريقياجنوبوفى.الثعابينلدعاتعلاجكدأصكو

عنعوضاالنباتجذورلاستخدامألملاريا!وتعالمليناالورقة

كخضارنيئةوهيالثمارث!!تؤهجاروفيأحجم!ت،امادة

بدلآالقهوةصناعةشىالبذوروتستخدمأغبائ!!العضأسدى

.الزنوجقهوةأومقداداسما:عليهاويطلرتأس!تاعن

ذاتفصيلةوهيالقرديةالفصيلةإلىالنباتيشمي

السناجنسإلىالنباتينتمي،وغذائيةوطبيةرعويةأهمية

الشعبىالطبفىبعضهايستخدمنوعا535يضمالذي

ويسمى.للزينةمنهاالبعضويزرع،العالمبلدانبعضفي

.السودانفيوالكلكلالعشرقأضباتا

السنا.:أيضاانظر

عشبيةوأنواعه:السويدةجنسعلىيطلق.السيبايت

المستنقعيةالملحيةالسواحلفيتحثرشعجيرية،أو

ونادرأ،أسطوانيةأوشريطةشعحميةوأوراقها،والصحارى

خماسية.خنثويةوالأزهار،كرويةت!ضنما

ثمانينارتفاعإلىتنمونبتةالدودلة.السلبايت

واحدسحنتيمترالورقةطول،الخضرةمزرقةمشتيمترا،

فيوالأزهارسنتيمتر،نصفوعرضهاالسنتيمترونصف!

والسبخات.المالحةاكتربفيتنمو.جانبيةسنابل

وجنسهاالإفريقىالسالسولانباتإلىالنباتهذاينتمى

السعوديةالعربيةالمملكةفيأضباتاهذايوجد.السويدةهو

والإماراتعمانوسلطنةسوقطرةجزيرةوفياليمنوفي

إفريقياوشممالوالكويتوالبحرينوقطرالمتحدةأعربيةا

جنوبا.كينياوإلىشرقاأ!نداومنآسياغربوجنوب

وطحماء(الشرقية)المنطقةسويد:أصشائعةاأسممائهومن

.سويديوحطبوسبخ



الدوديةالسيبايت

إلىتنموشعر،يكسوهاحوليةنبتة.المشوكةالسيبايت

واحدسنتيمترالورقةطولسنتيمترا،خمسينارتفاع

آباطفيوالأزهار،ملليمترانوعرضهاالسنتيمتر،ونصف

قطي.وبريكسوها،لأورأقا

تصئكلشباوقد،المهجورةالزراعيةالأرأضيفيتنمو

.المزارعفىضارا

لبيدووشهباءوأرنبيةقطنية:الشائعةأسمائهاومن

(.السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية)المنطقةوذنبان

أجناسثلاثةعلىالاسمهذايطلق.الشوكشجرة

مختلفة:

معمرةصحراويةأعشابوأنواعهأكاينوبسجنس

هاماتعلىورديةأوبيضأوزرقأزهارذات

الكروية.الشوكشجرةوتمثله،شائكةكبيرةكثيفةكروية

ذاتلتمائكةطويلةعشبيةوأنواعهأونويوردومجنمه!

طرفيةبشوكةالقلافةأوراقوتنتهي،بنفسجيةبأزهار،هامات

وتحمل،بالأجنحةشبيهةامتداداتالساقويحمل،ورقةلكل

القطية.الشوكشجرةتمثله،حادةأشواكاالأجنحةهذه

ذاتشائكةمعمرةأعشابأنواعهسليبومجنس

غيرلكنهامجنحةوالساقرمحيةأوراقها،كثيفةهامات

اللبني.الشوكشجرةوتمثله،شائكة
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القطنيةالشوكشجرة

ساقذاتوبريةمعمرةنبتة.القطنيةالشوكشجرة

سنتيمترأ،وخمسينمائةارتفاعإلىتنمو،مشوكةمجنحة

،سنتيمتراتعشرةوعرضهاسنتيمتراعشرونأ!رقةاطول

القطنيةالشوكشجرة
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قطرهاهامةوالنورة.قرمزيةواشهرة.!ةمشومفصصة

وبطونالطمييةانتربفيتنمو.ممنتيمتراتخمسة

ال!ودية.

بماأسهعلاقةولاأونوبوردونجنسإلىالنباتينتمي

جنسيحتويآخر.لجنسالتابعة،الضوكشسجرةيسمى

أجحراحوضرأوروبافيمنتشرةنوعا04علىالنباتهذا

ينتمىرأطزينةيزربعضهاآسيا.وغربالمتوسطالأبيض

جنوبصىأضباتاهذايوحد.المركبةأغصيلةاإلىالجنس

دية.أسسعواالعربيةاطمدصةفىالجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

وحرشفالفقاعشوك:والشائعةالعربيةأسمائهومن

)المغرب(.وبفأسمعودية(اأحربيةاالمملكة)جنوب

متفرعة،غيرساقها،معمرةنبتة.الكرويةالشوكشجرة

مفصصة،والورقةأجرد،أضباتا،مفردةهامةوالنورة

الجرانيتية.الصخورعلىتنمو.وشائكة

بمأ!صهنية11أصثموكاوشجرةالشجرةهذهبينعلاقةلا

جنحمرالنبات!ذايتئ.بهخاصايتئجنسامنهمافكل

021علىويحتوي.المركبةللفصيلةالتالغالجملشوك

التوسصأالأبيضاأجحراوحوض!أوروبافىمنتشرةنوعا

أ!زينة.يزرعوبعضها،الامشوائيةإفريقياوجبالآسياووسط

العربيةالممدصةفينجدشرففىالنباتهذايوجد

ية.السعود

شدقوالجملشوكرخشير:أصشائعةاأسمائهومن

الجمل.

سنتيمترمائةإلىتنموحوليةنبتة.اللبنيالشوكشجرة

سنتيمترا،عشرينإلىطوأ!ايصلحجيرةورقتهايزيد،أو

مشوكة،،أسساقاعلىقابضة،مفصصةبيضر،وعروقها

.سنتيمتراتثلاثةقطرهاهامةأضورةوا،قرمزيةوالزهرة

وشجرةالكرويةالضوكبشجرةالشجرةلهذهعلاقةلا

هذاوتحبعبها.الخاصجنسهاواحدةفلكل،القصنيةأالشوك

علىويحتويالمركبةللفصيلةالتابعسلببنجنعم!النبات

خواصولهاالقهوةلبنبديلاتمارهوتستخدم،فقطنوعين

يعتقدحيثأمري!سا،وجنوبشمالفيأ!ذلكوتزرب،طبية

فيالنباتهذايوجد.اكيرقانمنالكبدتقىانهاهناكالناس

السعودية.العربيةالممل!!ةفىآكشرقيةالمنصمهآ

شوكوالدمنوشوكعلوب:أصشائعةاأسمائهمنو

)سوريا(.الجمالوخرفيشبريوحرشفالجمال

للفصيلةالتالغسايلينجنسعلىيطلةط.الذبابشرك

بأوراقشبيهةأوراقذاتمعمرةعشبيةوأنواعه.أغرنفليةا

ذاتعلبةوالثمرة،خماسيةالأزهار،متقابلةوأخجيلياتا

.أسنانأربعة

ملعقية،أوراقها،زاحفةحوليةنبتة.الذبابشرك

للفصيلةالتالغالعلوكجن!م!إلىتنتمي.قرمزيةوزهرتها

النصففيمنتشرةنوع،005علىويحتويأغرنفليةا

وبعضهاضارةاعشاببعضهاالأرضية،اللكرةأصشمافيا

أطزينة.يزرع

البنت.عين:الشائعةأسمائهزمن

الزهرة،حوليةعشبيةنبتة.الزهرالصغيرالذبابشرك

بيضاء.أووردية

فيويوجد،الذبابلثمركنباتلجنسأضباتاينتمي

البحرحوضوأصله،اليمنوفىالسعوديةأ!ربيةاالمم!صة

المتوسط.الأبيضا

الذبان.وحشيشةلسيعة:الشائعةأسمائهمنر

بحباتمكسوة،متلزجةغديةحوليةنبتة.الذبابةشرك

أربعةالورقةطولسنتيمترا،ثلاتينارتفاعإلىتنموالرم!!،

نحوبيضاءوزهرتهاسنتيمتر،نصفوعرضهاسنتيمترات

ردية.الو

يوجدالزهر.الصغيرالذبابشركنباتجنسيتبع

عمانسلطنةوفياس!عوديةالعربيةالمم!صةفيالنباتهذا

.والأردنوفلسطينمصروشى

الشرقية()المنطقةوبلةوتربهتربة:الشائعةأسمائهومن

.وقحويان)سوريا(وذنابةوكحلى

النجيلى،أفيناجنسعلىالاسميطلهت.الثوفان

أوراقذاتنجيليةعشبيةأنواعمنالجنسهذاويتكون

وسنيبلات.وسنابلمتدليةونوراتالأنصالمسطحة

فوائدوللنبات،خنثويةزهرات24-منالسنيبلةتت!صن

ية.اقتصاد

مائةارتفاعإلىينمونجيلىنبات.البريالشوفان

فيضارةعشبةوهي.سنبلةوالنورة،وبريةورقتهسنتيمتر،

.المزارع
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الذبابشرك

للفصيلةالتالغالشوفانجنسإلىالنباتيختصي

نوعومننوعا،15إلى01علىالجنسيحتوي،النجيلية

النباتهذايوجد.المزروعالشوفانأصلكانالنباتهذا

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبيةالمنطقةفي

وزميروخرطالوخافورالضمر:الشائعةأسمائهومن

.وهرطمانوزيوانوشوفان

إلىتنموخشنةنجيليةنبتة.الشتويالبريالشوفان

وعرضهاسنتيمتراثلاثونالورقةطولسنتيمتر،مائةارتفاع

فيضارةعشبةوهى.سنبلةوالنورةواحد،سنتيمتر

جنوبفيالنباتيوجد.البريالشوفانجن!ه!من،المزارع

السعودية.العربيةالمملكةفىشمالهوفىالحجاز

شوفانووشيفونخافور:الشائعةأسمائهومن

.وخرطال

إلىتنموحوليةنجيليةعشبة.النحيلالبريالشوفان

فيتنمووهى.سنبلةوالنورةسنتيمتر،مائةارتفاع

.الرمال

المنطقةفيالنباتويوجدالبريالشوفانجنسمن

السعودية.العربيةالمملكةفيالجنوبية

)سوريا(ولثدوفانخافور:الشائعةاسمائهومن

.وشيفون

النورة،قائمةحبوبيةنجيليةنبتة.المنزرعالشائعالشوفان

غالبا.متدليةسنبلة

.المزارعفيضارةعشبة

وهرطمانوخرطالخافور:الشائعةأسمائهومن

.وزيوان

إلىينتميانجنسينعلىألاسمهذأيطلق.الجبلشيخ

المركبة:الفصيلة

،معمرةأوحوليةعشبيةوأنواعهبيوليكاريا:جنس

الهامةقطرلايزيدهاماتعلىمحمولةصفر،صغيرةأزهارها

المستنقعي.الجبلشيخإلىوينتميواحد.مشتيمترعلى

وأبيضأزهارها،عشبيةوأنواعهكونايزا:جنس

وقدهامةنورةعلىمحمولة،شاحبةصفراءأوبنفسجية

شيخأنواعبقيةوتمثله)شعاعية(،شريطةأزهارلاتوجد

الجبل.

ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتةدسقوريدس.الجبلشيخ

عندعديدةالهامات،مسننةرمحيةورقتهاأمتار،ثلاثة

.الوردينحوتميلصفراءالزهرة،المورقةالأفرعأطراف

فيالنباتهذايوجديوقا.الجبلشيخجنسيتبع

السعودية.العربيةالمملكةفيالحجازجنوب

(.)اليمنوكوشبرنوف:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنمو،معمرةنبتة.المتموجالجبلشيخ

طول.وبرية،اسماقمتفرعةسنتيمترا،وسبعينخمسة

صفراءوزهرتها،مليمتراتثلاثةوعرضهاسنتيمترانالورقة

وأحد.سنتيمترقطرهاهامةوالنورة.البرتقالينحوتميل

الطميية.التربةفيتنمو

،الأخرىالجبلشيخونباتاتالنباتهذابينعلاقةلا

ضمنكلهاولكنهاالجثجاث،هوبهخاصجنعي!فلهذا

نوعا04علىالجثجاثجنسيحتوي.المركبةالفصيلة

وآسيا.أوروبافيوالدافئةالمعتدلةالمناطقفيمنتشرة

نجد.فيالسعوديةالعربيةالمملكةفيويوجد
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)المنطقةوعريفجانجثجات:الشائعةأسمائهومن

وحوف.ورعراع(الشرقية

أمتار،ثلاثةارتفاعإلىتنمونبتةالمسدنقعي.الجبلشيخ

سنتيمتراتممتةطولها،مسننة،بسيطةورقتها،عطرية

نحوتميلورديةوالزهرة،سنتيمتراتثلاثةوعرضها

والقنوأت.الجداولضفافعلىوتنمو.القرمزي

فىويوجد،المتموجالجبلشي!!نباتلجنسينتمى

نجد.وشرقالشرقيةالمنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكة

أصشرقيةا)المنطقةساهكي:الشائعةأسمائهومن

وبرنوف.ومطيع(للمملكة

معلاقية،ورقتها،وبريةحوليةنبتة.المصريالجبلشيخ

ضفافعلىوتنمو.بندوليةهاماتوالنورات،مسننة

الجبلشير!نباتجنمم!إلىالنباتهذاينتمي.الريقنوات

.دسقوريدس

)سوريا(الذبابنشنالق:أصشائعةاأسعمائهومن

وبرنوف.

ضيقةورقتهاجرداء،،معمرةنبتة.يوفاالجبلشيني

معتدلة.والنورة،تسننبلااو،مسننة

هذايحتوي.المركبةالتائللفصيلةكونايزاجنسيتبع

والدافئة.المعتدلةالمناطقفيموزعةنوعا05علىالجنس

.جيزاوي،بليخ:أصشائعةاأسمائهومن

أشجاروأنواعهالثماركص!جنعرعلىيطلقالطرفاء.

حرشمفيةوأوراقمتساقطةأفرعذاتعاليةشجيراتأو

والأزهار،عنقوديةنوراتفيورديةأوبيضاءوأزهاردقيقة

3-4ذاتعلبةوالثمرة،اشتركيبخماسيةأورباعية

بذور.

ثلاثةارتفاعإلىتنموشجرة.الكرابلالكبيرةالطرفاء

والنورة،شاحبةورديةوزهرتها،حرشفيةأوراقهاأمتار،

!شتيمتر.نصفوعرضهسنتيمترات!مبعةطولهعنقود

والسبخات.المالحةالتربفيوتنمو

للفصيلةالتابعالوفاءجنسإلىالنباتينتمى

أوروبافينوعا45علىالجنسهذاويحتوي،أطرفاويةا

موادعلىمعظمهاويحتوي.المنطرفاءأشهرهامنوآسيا

وتضما.الأثاثلصناعةجيدبعضها،وخضبدأبغة

فىالنباتهذايوجدنوعا.87وأجناس5الفصيلة

السعودية.العربيةالمملكةفىأصشرقيةواأجةالشماالمنطقتين

أحمر.وحطبطرفاء:أصشائعةاأسمائهومن

خ!سةارتفاعإلىتنموشمجرة.الورقالمختزلةالطرفاء

وتبدوطوليا،متشققمحمر،رماديقلفذاتمتراعشر

حرشفيةصغيرةأوراقاحاملة،مفصليةكأنهاالأغصان

العناقيدوتتجمععنقود.النورة.مثلثةأسنانإلىمختزلة

أمحنقوداطوليصل.الحديثةللأغصانالنهائيةالأطرأفعند

يصلعلبةالثمرة.ورديةوأزهارهسنتيمتراتممتةإلى

سنتيمتر.نصفإلىطولها

العربيةالمملكةمناطقمعظمفىالنباتيوجد

النباتنطاقويمتد.اليمنفيينتشروكذلك،السعودية

وبلوشيسانوالسندالمتوسطالأبيضرالبحرحوضإلى

علىيكثرالسودانوفيإفريقيا،وشمالوالباكستانوإيران

الأنهار.ضفاف

تنئالشجرةهذهأغصانتفرزهاالتيالمنمادةأنورد

المنأنوجاء،القلفتثقبالتىالمنحشرةنشاطعن

فيالشجرةخشبويستخدمالسكر،غشفييستخدم

بعضمعالجةفيمصحوقهيدخلوالنوافذ،الابوابصناعة

.وإيرانالعرببلادوفىإفريقياشمالفيالأمراض

فصيلةوهيالوفاويةالفصيلةإلىالشجرةوتنتمى

والوقودالفحملعملالاحتطابأنغيرالنموسريعةعاصرها

الوفاء.جنسإلىالنباتينتمى.الشجرةاستمراريةيهدد

إلىيضربأبيضالطرفاءوردأنالسلفعنورد

الناسبعضوأن،والنحلالزنابيرتحبهعناقيدفيالحمرة

)أقداح(مشاربمنهايعملالشجرةساتإلىيلجأ

بطونهم.منيشكونالذينخاصةوسواهالماءفيهايشربون

والأثل.الطرفاءمنها:وشائعةعربيةأسماءللنبات

أنواعهالسوللانم،جنسعلىيطلق.نبات،الليلظل

بسيطةأوراقها،شائكةغيرأوشائكةشجيريةأوعشبية

الأزهار.متموجةأومفصصةأومسننةأوتامةبيضية

عنبة.الثمرة،دائرية

الورقة،وبرية،شائكةجنبة.الغامضالليلظل

بنفسجيةوأزهارها،لامعةبيضوالأشواك،معنقةمفصصة

شائكة.مستديمةب!صأسمحاطةوالثمرة،شاحبة

الباذنجانية.للفصيلةالتابعالمغدجنص!إلىالنباتينتمي

الانتشار،واسعةنوع0041علىالجنسهذايحتوي

منهاوالعديد،للزينةيزرعوبعضهاثمارهتؤكلبعضها

يوجد.والباذنجانالمعروفالبطاطسأنواعهوأشهر،سام

الجنوبيةالمنطقةوفيوجنوبهالحجازشمالفىالنباتهذا

السعودية.العربيةالمملكةفي

انفردالتىالنباتاتمنعدداأيضاالمقالةهذهوتتضمن

يليوفيما،الإنجليزيةعنمترجمبهخاصباسممنهاكل

تختصالأولى:مجموعتينإلىمصنفةأضباتاتالهذهسرد

بالمادةالغنيةالنباتاتآخربمعنىأو،والشجيراتبالأشجار

النباتاتوهي،الأعشابف!الثانيةالمجموعةأما.الخشبية

الخشبية.المادةالقليلةاشقيقةالبنيةذات

التناظر،أحاديةأزهارذاتحوليةنبتة.الأزرقالعشب

جذورهاأنالأنواعهذهويميز،طرفيةنوراتعلىمحمولة

ملونة.
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وبرية،قائمةحوليةنبتة.الراولفيالأزرقالعشب

بيضاء.والزهرة،ضيقةوالورقة،منتفخةالشعيراتقواعد

للفصيلةالتابعكحيلةجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا04علىالجنصويحتوي،البوراجينية

بعفوتزرعإفريقيا.وشرقوشمالآسياوغربأوروبا

الفصيلةتشتمل.النحليجرشهومعظمهاللزينةالأنواع

فيالنباتهذايوجدنوع.025و.جنسا156على

اسمعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقة

وكلهالغولوحناكحيلة:الشائعةأسمائهومن

)طرابلس(.وحرشة()اليمنولصيغة

أوراقها،منبطحةمعمرةنبتة.السيركيالأزرقالعشب

نباتجنسإلىتنتمي.قرمزيةوالزهرة،وبرية،ضيقة

الراويفي.الأزرقالعشب

وساقالغولوحناكحلي:الشائعةأسمائهومن

.الحمام

عديدةحوليةنبتة.الورقالطويلالأزرقالعشب

حمراء.زهرتها،الورق

الراويفىالأزرقالعشبنباتجنسإلىالنباتينتمي

اسمعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيويوجد

وكحيلة.الضبعحنا:الشائعةاسمائهومن

منها:العربيةالبلادفيعديدةأنوأعمنهاتوجد.عشبة

حوليةنجيليةنبتة.السفاةالثلانيةالستةالأسابيععشبة

عشراثناالورقةطولسنتيمترا،خمسينارتفاعإلىتنمو

الرمليةالتربفيتنمو.مليمترانوالعرضسنتيمترا

الجيرية.والأراضي

للفصيلةالتابعأرستداجنسإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوعا026علىالجنسيحتوي.النجيلية

أزمانفيبعضهاحبوبوتؤكل.العالممنالدافئةالمناطق

الحجازوجنوبشمالفىالنباتهذايوجد.المجاعات

العربيةالمملكةفيوالجنوبيةالشرقيةالمنطقتينوفي

اليمن.وفيالسعودية

ودخن()اليمنالثورذنب:الشائعةأسمائهومن

الشيبة.

عندسواريةأوراقها،متسلقةحوليةنبتة.الإوزةعشبة

جانبية.والنوراتالعقد،

إلىبدورهينتمىالذيالفوةجنسإلىالنباتيختمي

نوع004علىالجن!هذايحتوي.البننباتفصيلة

لأجلالمشروباتإلىيضافبعضهاالانتشار.واسعة

الجغرافينطاقهتحسعالوسائد.بهتحشىوبعض!ا،النكهة

وبعض.الحيواناتعلىوثمارهأغصانهتعلقبواسطة

،القهوةبنعنبديلابذورهتستخدمالنباتهذاعناصر

والمشخلاصللزينةيزرعوالعديدسياجا،يتخذوبعضها

جنساو637علىالفصيلةتحتوي.الأصباغبعض

.نوع007.01

الرعاةومعحفىالأفعىحشيشة:الشائعةأسمائهومن

ودبيغة.برانيةوفوةالطيبانوحب

عشرينأرتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.إيفعشبة

وأقرمزيةزهرتها،بمسيطةورقةذات،وبريةسنتيمترا،

سنبلة.والنورةصفرأء،

الشفوية،للفصيلةالتابرأجوغاجنصإلىالنباتينتمي

القديم،العالمفيمنتشرةنوعا05علىالجنسيحتوي

الأنواعمنوالعديد.للملاريامقاومةمادةعلىويحتوي

العربيةالمملكةفيالنفودفيالنباتهذايوجد.للزينةيزرع

مصر.وفىاسمعودية

)مصر(.وجعدةمسيكة:الشائعةأسمائهومن

مائةارتفاعإلىتنمومعمرةنجيليةنبتة.البانكعشبة

ثمانيةالورقةطول،الرمالحباتبجذورهاتتعلقسنتيمتر،

منتفخة.الساقوعقدسنتيمتر،نصفوعرضهاسنتيمترات

.الرمالفىتنمووهي

النجيلية.للفصيلةالتابعالثمامجنسإلىالنباتينتمى

دافئ،ومعتدلاستوائىنوع006علىالجنسيحتوي

وتستخدمالدخنهووبعضهاطبيعيمرأععلفبعضها

البانكعشبة
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يوجد.المزارعفىضاروبعضها.الدقيقصناعةفىحبوبها

كمااسمعوديةالعربيةالمملكةأنحاءمعظمفيالنباتهذا

واليمن.اسمودانفىيوجد

وبكار()السودانوشوالتقثمام:الشائعةأسمائهومن

(.)اليمن

تطلقجذمور،ذاتمعمرةنجيليةنبتة.برمودةعشبة

ثلاثينإلىالقائمةالسيقانترتفعالعقد،عندعرضيةجذورا

نصفوعرضها،سنتيمترات7ورقتهاطولسنتيمترا،

عددهاشراوح،الترتيبصباعيةسنابلوالنوراتسنتيمتر،

.نوراتخمسإلىثلاثمن

وقدللمعز،علفاوتعتبر،المزارعفيضارةعشبة

الخضراء.المسطحاتلعمليستخدم

أضجيلية.اللفصيلةالتابعالنجيلجشإلىالنباتينتمى

الاستوائيةالمناطقفىمنتشرةأنواع8علىالجنسيحتوي

والملاعب،الخضرالمساحاتفيتزرعأنواعومنها،والدافئة

.المزارعفىفيهمرغوبغيرنباتأنهغيرأحدهاالنباتوهذا

السعودية.العربيةالمملكةأنحاءمعظمفىالنباتهذاويوجد

ونجم.ونجيلثيل:الشائعةأسمائهومن

وعشرينخمسةإلىتنموعصاريةحوليةنبتة.الثلجعشبة

وطولهاسنتيمترانسمكهاأسطوانيةشبهورقتهاسنتيمترا،

صفراء.قاعدةذاتبيضاءوزهرتها.سنتيمتراتخمسة

الخبز.لعملبذورهاوتطحن.الرمالفيتنمو

للفصيلةالتالغالسمحجنسإلىالنباتينتمي

فىمنتشرةنوعا07علىالجنسهذايشتمل.ألايزوية

العربيةالجزيرةوشبهالمتوسطالابيضالبحرحوض

إسترالياوجنوبإفريقياجنوبمنالجافةوالمناطق

مغطاةأوراقهبأنالنباتهذأوشميزوكاليفورنيا.

أوراقهوتؤكلبالماء،ممتلئةلامعةاللونقرمزيةبحلمات

الفصيلةتشتمل.للزينةتزرعأنواعمنه.البلدانبعضفى

فىالنباتهذايوجدنوعا.241و.جنسا151على

ومصروليبياوالبحرينقطروفىاسعوديةالعربيةالمملكة

وفلسطين.

الشرقيةالمنطقة)شمالسمح:الشائعةأسمائهومن

وطرطير.وصميغ(للمملكة

أوراقها،معمرةنجيليةنبتة.برينيالجاودارعشبة

وقد،المزارعفيضارةعشبةوهى.سنبلةونورتها،ضيقة

الخضراء.المسطحاتاسملتزرع

النجيلية.للفصيلةالتابعالخرطاللجنسالنباتينتمى

وهذاواسيا.أوروبافىمنتشرةأنواع8علىالجنسيشتمل

يوجد.والملاعبالخضراءللمساحاتكساءيزرعالنبات

العربيةالمملكةفيوجنوبهالحجازشمالفىالنباتهذا

سوريا.فىوكذلكالسعودية

الفرسوحشيشةوسمةنصيلة:الشائعةأسمائهومن

.)سوريا(

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.ترمحولنتومالجاودارعشبة

سنتيمترأعشرونالورقةطولسنتيمترا،وسبعينخمسة

ثلاثونطولهاسنبلةوالنورةواحد،سنتيمتروعرضها

.بالمزارعضارةعشبةوهىسنتيمترا،

برينى،الجاودارعشبةنباتجنسالنباتهذايتبع

الشعير.منتجاتتعالجالتىالتخميرعملياتفىيستخدم

الثلجعشبة
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العربيةالمملكةفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

.والمغربالسعودية

وغلابوشيلموخرطانزوان:الشائعةأسمائهومن

(.)المغرب

ستينارتفاعإلىتنمومعمرةنبتةالجوز.عشبة

الرمل،حباتجذورهاوتكسوجذمورذاتسنتيمترا،

وتكونطولأ،سنتيمتراخمسينإلىالورقةنصليصل

وتنمو.داكنلونذاتهامةأوخيميةنورةفيالأزهار

.الرمالفيالنبتةهذه

الثعلب،ذيلسعدىنباتجنسإلىالنباتهذاينتمي

العربيةالمملكةفينجدوفىالشماليةالمنطقةفيويوجد

السعودية.

عشوبوومديموقصيصعندب:الشائعةأسمائهومن

(.السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية)المنطقةوسعيد

معنقة،بيضيةورقتها،معمرةنبتةالخنزير.عشبة

للفصيلةالتالغبورهافياجنسإلىتنتمي.خيميةوالنورة

الدافئةالمناطقفىمنتشرةنوعا04الجنسيضم.الجهنمية

فيمنهيستفادوبعضها.بالمزأرعضارةأعشابوكلها

43علىالفصيلةتشتمل.الطبيةلخواصهالبلدانبعض

العربيةالمملكةفيالنباتهذايوجدنوعا.35و.جنممئا

عمانوسلطخةسوقطرةوجزيرةأليمنوفيالسعودية

فيعامةبصفةمنتشروهو،المتحدةالعربيةوالإمارات

الاستوائية.الأقاليم

(.)اليمنرقمة:الشائعةأسمائهومن

الخنزير.عشبةأيضا:انظر

حولية،أومعمرةعشبيةنبتة.الفضيةالداحسعشبة

وتنمو.هاماتفىتكونوالأزهار،بسيطةورقتها،منبطحة

الصخرية.المناطقفي

الصحراوية.البريدعشبةنباتلجنسالنباتينتمي

وعدسةالأرضوبساطرخيمة:الشائعةأسمائهومن

الأرنب.

مفصصة،ورقتها،حوليةضارةعشبة.الراهبعشبة

بيضاء.والزهرة،مسننة

يضم.الخيميةللفصيلةالتابعالخلةلجنسالنباتينتمى

المتوسطالأبيضالبحرحوضفيمنتشرةأنواع6الجنس

لأجلويزرع،طبيةخواصلهالنباتوهذاآسيا.غربإلى

المملكةفيالنباتهذايوجد.التجاريةالقيمةذاتأزهاره

المنطقةوفينجدوفيالحجازجنوبفىالسعوديةالعربية

سوريا.فيوكذلكالشرقية

)سوريا(.شيطانيةوخلةخلة:الشائعةأسمائهومن

مفصصة،ورقتها،حوليةنبتة.السينائيةالرابيةعشبة

بيضاء.وزهرتها،حادةحمرأشواكذاتوالقلافة

المركبة.للفصيلةالتابعسنتوريالجنسالنباتينتمى

البحرحوضفيمعظمهانوعا045علىالجنسيشتمل

أوروباوشمالالأدنىالشرقوفيالمتوسطالأبيض

تؤكل.وأسترالياأمريكاشمالفىمنهاوقليل،الامميوية

العالممناطقبعضفىالأنواعلبعضالحديثةالأفرع

يزرعوبعضهاالشاميةالذرةمزارعفيضارعشبوبعضها

والشرقيةالشماليةالمنطقةوفينجدشرقفييوجد.للزينة

السعوديةالعربيةالمملكةفي

ومر.يمرار:الشائعةأسمائهومن

منبطحة،أوقائمةمعمرةنبتة.القلفونيةراتينجعشبة

قطرهامدورةورقتهاسنتيمترأ،ثلاثينإلىتنمو،وبرية

بيضاء،والزهرة،الملحبلوراتتكسوهاسنتيمتر،نصف

بالمزأرع.ضارةعشبةوهمط

العليقية،للفصيلةالتابعكريسالجنسالنباتينتمي

الاستوائيةالمناطقفيمنتشرةأنواع5علىويحتوي

يوجد.السودانفيمقويايستخدمالنباتوهذا،والدافئة

الشماليةالمنطقةوفيوجنوبهالحجازشمالفيالنباتهذا

العربيةالمملكةفىالخاليوالربعنجدوفيوالشرقية

ية.السعود

غرازو(المملكة)شرقيشويلى:الشائعةأسمائهومن

الرطبة.المناطقفيوينمو.ونعيموندوةوغرارة

العقد،مفصليةعصاريةمعمرةنبتة.الرصاصعشبة

تجاويفدأخلمختبئةوالأزهارجذور،ذاتاسمفلى

.السبخاتفيتنمووهي،النورةمفاصل

للفصيلةالتابعسالكورنيالجنسالنباتينتمي

عدأالانتشاركونيةنوعا31علىالجنسيشتمل.الرمرامية

المالحة،البيئيةوالمواطنالسواحلعلىوتكترأستراليا،

شمالفيالنباتيوجد.الحديثةفروعهتؤكلبعضها

العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةوفيوجنوبهالحجاز

سوريا.فىوكذلكالسعودية

وخصيةوغاسولساقأبو:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.وحمضوالأبوال

معمرةنجيليةنبتة.الزهرةالصغيرةالريشعشبة

عشراثنيإلىالعشبةهذهطوليصل،السفاةطويلة

سنتيمترا.

النجيلية.للفصيلةالتالغممتايبالجنسالنباتينتمي

المناطقفيمنتشرةنوعا051علىالجنسيحتوي

يزرعوبعضهاعلفايزرعبعضها.والمعتدلةالاستوائية

.الورقصناعةفييستخدمالاخروبعضها،للزينة

بهمى.:الشائعةأسمائهومن

ورقتها،وبريةمعمرةعشبة.الجداريةالزجاجعشبة

.الأوراقآباطفيالازهاروتكون،رمحية
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أطفصيلةالتالغباريتارياجنسإلىالنباتينتمي

إشريقياأ!وشماأجمنافيالنباتهذايوجد.الحريقية

آسيا.غربوجنوب

الريحوحشيشةالرياححشيشة:أصشائعةاأسمائهومن

ونعيم.ورقريق

ارتفاعإلىتنموحوليةنجيليةنبتة.المخازنساحةعشبة

سنتيمترا،نوعشروخمسةالورقةطولمشتيمترا،أربعين

أحيائا.أ!وناقرمزيةسنبلةوالنورة!شتيمتر،نصفوعرضها

.المزارعفيضارةنبتةوهي

التائللفصيلةأكاينوكلواجنسإلىالنباتينتمي

المناطقفيمنتشرةنوعا02علىالجنسيشتمل.أضجيليةا

يزرعالأرز.مزارعفيضارعشبالنباتوهذا،الدافئة

النباتهذايوجدعلفا.العالممنبلدانفيالأنوابعض

العربيةالمملكةفىوالجنوبيةالشرقيةالمنطقتينوفينجدفي

أصسودان.وااسمعودية

اهملاصة(وشرقي)شمالىوغل:الشائعةأسمائهومن

أصودان(.)1ع!ميمةوأموصميمةحمراءوحشيشة

وبرية،شريطيةورقتها،حوليةنبتة.الساحرةعشبة

أربعةطولهاورديةالزهرةوتكون،مشتيمتراتستةطولها

مثلالنجيلياتعلىمتطفلنباتوهومشتيمترات،

.الذرة

للفصيلةالتابعأمحودارالجنسالنباتينتمي

نوعا04علىالجنسهذايحتوي.الأس!صوفيولارية

شرقإلىالقديمالعالممنالاستوائيةالمناطقفىمنتشرة

علىتتطف!!خضراءطفيليةشبهنباتاتوهيإفريقيا.

فيالنباتهذايوجد.والذرةالطماطمخاصةالمحاصيل

وشمالهالحجازجنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكة

)اليمن(عودار:الشائعةأسمائهومن.اليمنفيوكذأك

وعدر.

.الساحرةعشبأيضا:ان!

متعددةحوليةنجيليةنبتة.الريشيةالسلحفاةعشبة

ورقتها!شتيمترا،ثلاتينإلىتنموسود،عقدذات،سيقان

ثلاثونالنورةوطول،سنتيمتراتعشرةطولها،ضيقة

سنتي!ترا.

حداثته،حينهاممرعىنبات.الطمييةالتربفيتنمو

.الحادةلسنفاتهجفافهحينالحيواناتوتتحاشاه

صغيرةاشيم!عشبةنباتجسسإلىالنباتينتمي

الحجازشمالوفىوالنفودنجدشعرقفييوجدالزهر،

العربيةألمملكةافىوالجنوبيةالشماليةالمنطقتينوفيوجنوله

السعودية.

الشرقية)المنطقةصمعاء:الشائعةأصعمائهومن

وبهمى.(للمملكة

تنمو،حوليةنجيليةعشبيةنبتةالثمار.الشائكةالعشبه

عشرونالورقةطولسنتيمتر،ولمسبعينخمسةارتفاعإلى

وطولها،كثيفةوالنورةواحد.سنتيمتروعرضهاسنتيمترا

عشبةوهيواحد.مشتيمتروعرضهامشتيمتراتعشرة

.المزارعفيضارة

النجيلية.للفصيلةالتابعستارياجنسإلىأضباتاينتمي

الاستوائيةالمناطقفيمنتشرةنوعا21ءعلىالحنحريحتوي

وتؤكلعلفا،والبعضمحصولآيزرعبعضهاأ!دافئة،ار

فيالنباتهذايوجد.جاوهفيالاخرأصلبعضالحديةالأفرعا

نجدوفيوجنوبهالحجازشمالفيالسعوديةالعربيةالمملكة

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةوشى

للمملكة(الشرقية)المنطقةلزيق:الشائعةأدمممائهومن

ولصيق.ولصاقوشبيط

إلىتنمو،معمرةأوحوليةنبتة.الصباغينعشبة

صفراء.وزهرتها،مقسمةورقتهاسنتيمترا،سبع!تارتفاع

الرزيدية.للفصيلةالتابعالخزامجنمم!إلىالنباتينتمى

وحوضأوروبافيمنتشرةنوعا55علىالجنعريحتوي

صبغمنهيستخلصآسيا.وسطإلىالمتوسصأبيضالأأجحرا

منويستخلصالحرير،لصبغالقدممنذيستحدمأصفر

تحتويالعطور.صناعةفىيدخلزيتأخرىأنواع

فيالنباتهذايوجدنوعا.7وهأجناس6علىالفصيلة

وجنوبإفريقياشمالوفيومصرالسعوديةالعربيةالمملكة

سيا.آغرب

وبقم)مصر(وبليحةبليحاء:الشائعةأسمائهومن

وويبة.وعفراء

إلىتنموقزميةحوليةنبتة.الغشائيةالصليبعشبه

وطول،سواريةوأوراقهامشتيمترا.عشرخمسةارتفاع

النورةوطول،ملليمترانوعرضهاواحدسنتيمترالورقة

واحدسنتيمتروعرضهاسنتيمتراتأربعةالسنبلة

التالغالصليبحشيشةجنسإلىالنباتينتمي

نوعا03علىالجنسهذايحتوي.القهوةبننباتلفصيلة

إيرانإلىالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبافيمنتشرة

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجدآسيا.ووسط

الشرقية.المنطقةوفينجد

حسيل.:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنمومعمرةنجيليةنبتةالطوربلد.عشبة

وعرضهاسنتيمتراعشرونالورقةطولسنتيمترا،سبعين

.المزارعفىضارةنبتةوهىواحد،سنتيمتر

فيويوجد.البانكعشبةنباتلجنصرالنباتينتمي

السعودية.العربيةالمملكةفيأصشرقيةواالشماليةالمنطقتين

وسيفون.وسيبسونونصيلةقصبة:الشائعةأسمائهومن
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علىوبريساقها،حوليةنبتة.الشائعةالفروجعشبة

فىضارةعشبةوهيبيضاء،صغيرةوالزهرةواحد،جانب

.المزأرع

للفصيلةالتابعستلارياجنسإلىالنباتينتمى

الانتشار.كونيةنوعا021علىالجنسيحتوي.القرنفلية

وفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجد.للزينةيزرعبعضها

والكويت.عمانوسلطخةاليمن

القزاز.حششة:الشائعةأسمائهومن

تنموجذمور،وذات،معمرةنجيليةنبتةالقنفد.عشبة

عشرةطولها،أسطوانيةوالنورةسنتيمتر.مائةارتفاعإلى

.سنتيمترانوعرضهاسنتيمترات

وهو.المهجورةوالأراضيالصخريةالتربفيتنمو

مرعى.نبات

النجيلية،للفصيلةالتالغسنكرسجنحرإلىالنباتينتمي

الدافئة.المناطقفيمنتشرةنوعا22علىالجنسهذاويشتمل

وفيوالنفودنجدوفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيوالجنوبيةالشماليةالمنطقتين

بأصوافتتعلقالتيالنباتهذاثماروتسبب

الصوفصناعةمجالاتفيجمةمتاعبالحيوانات

أمريكا.شماليفيخاصة

القنفدعشبة

الشرقية)المنطقةوغرزخضر:الشائعةأسمائهومن

(.السعوديةالعربيةللمملكة

،عادةقلبيةورقتها،حوليةعشبة.الأسنانكوبعشبة

وردية.الزهرة

يشتمل.الحنائيةللفصيلةالتابعأمانيالجنسالنباتينتمي

مناطقفيمعظمهاالانتشار،كونيةنوعا03علىالجنسهذا

نوعا.58و.جنسا26علىالفصيلةوتحتوي.رطبة

الحمامة.رجل:الشائعةأسمائهومن

مترارتفاعإلىتنمومعمرةنجيليةنبتةكوبا.عشبة

يصل،عريضالورقةونصلجذمور.ذاتالمتر.ونصف

أربعونالنورةوطول،سنتيمتراتثلاثةإلىعرضه

فىأنواعهابعضفيمرغوبغيرنبتةوهيسنتيمترا.

علفا.تزرعوقد،المزارع

النجيلية.التائللفصيلةالصورقملجنسالنباتينتمى

الدافئةالمناطقفىمنتشرةنوعا42علىالجنسهذايحتوي

حبوبه،وتؤكليزرعبعضها،المكسيكوفيالقديمالعالممن

السكرين.منهيستخلصوبعضهاعلفايزرعوبعضها

عشبةوالسودانحشيشةهيأخرىأسماءوللنبات

وجروالفرسحشيش:الشائعةأسمائهومنآليبو.دخن

.والجراد

فىتنمو.سنبلةالنورة،حوليةنجيليةنبتةالماعز.عشبة

.والحقولالرمليةالأراضي

للفصيلةالتابعإيجلويبسجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا21علىالجنسهذأيحتوي.النجيلية

.وأفغانستانآمسياوسطإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوض

القمح.بنباتوراثيةعلاقةله

ودوسر.)مصر(الفارشعير:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الحوليةالمنحنيةالعشبة

وعرضهاسنتيمتراعشرخمسةالورقةطولسنتيمترا،أربعين

سنتيمتراعشرأثناوطولهاكثيفةوالنورةوأحد.سنتيمتر

المزأرع.فيضارةعشبةوهي.سنتيمترانوعرضها

النجيلية.للفصيلةالتابعبوليبوغنلجنسالنباتينت!

المناطقفيمنتشرةأنواع01علىالجنسهذايحتوي

فيالمناطقمعظمفىيوجد.للزينةويزرع،الدافئةالمعتدلة

اسمعودية.العربيةالمملكة

للمملكة(الشرقية)المنطقةزريع:الشائعةأسمائهومن

الثعلب.وذيلالفأروذنبالفأروذيل

،اللونقرمزيةالساق،وبريةحوليةنبتة.النجمةعشبة

الزهرةأما،بسيطةوالورقةمنتصفها،عندمنمتفرعة

فصفراء.

المركبة.للفصيلةالتابعبالينص!لجنص!النباتينتمي

منيمتدفقطواحدنوععلىالجنسهذاويحتوي
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هذاهوآسياوسطإلىالمتوسصأالأبيضالبحرحوض

.النبات

مريم.بخور:الشائعةأسمائهومن

بارونيكيا،جن!علىالاسبميطلقالبريد.عشبة

أوراقها،زاحفةحوليةأومعمرةأعشابالجنسهذاوأنواع

الأزهاروتكون،اللونفضيةهاماتفيوأزهارهامسطحة

.ظاهرةتبدوفلاقطنيةكثافةفيمنغمسة

زاحفة،صغيرةمعمرةنبتة.الصحراويةالبريدعشبة

الصخرية.الأراضيفىتنمو.هاماتفيالأزهاروتكون

القرنفلية.للفصيلةالتابعالقطيةلجنسالنباتينتمي

يزريخبعضهاالانتشار،حصنيةنوعا،05علىالجنسلشتمل

شروصىالنباتهذايوجد.طبىوبعضهاالصخورعلىللزينة

أصسعودية.اامحربيةاالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيونجد

ومكر.وشعرانرخيمة:الشائعةأسمائهومن

الورقةطول،زاحفةحوليةنبتة.العربيةالبريدعشبة

فضيةالأزهارقنابات.مليمترانوالعرضواحدمشتيمتر

والطمي.الرمالعلىتنمو.اللون

الصحراوية.البريدعشبةنباتلجنسالنباتينتمى

اليمنوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذاويوجد

والبحرينوقطرالمتحدةالعربيةوالإماراتعمانولمملطة

العربيةالبريدعشبة

أسمائهومن.العراقوجنوبىإفريقياوشممالوال!صيت

السعودية:العربيةبالمملكةالشرقيةالمنطقةفيالشائعة

ونخالة.الحمامةوأرجلالجملوشدقوبويتقاءشهيباء

التابعالبرومجنسعلىالاسمأيملق.البرومعشبة

عشبية،نجيلية،معمرةأوحوليةأنواعه،النجيليةللفصيلة

وأقائمة،منضغطةونوراتهامصمتةأوأنبوبيةأوراقهاأغماد

ويحمل،عروق3-4ولهمعرقال!سفلوالعصف،مدد!ة

.عروقأ-3ال!علىالعصف

إلىتنموحوليةنجيليةنبتة.الجداريةالبرومعشبه

فيوتنمو،لامعةفضيةنورتهاسنتيمترا،ثلاثينارتفاع

الأودية.وبطونأصطمييةاانترب

النجيلية.للفصيلةالتابعالبروملجسأصنباتايشمي

المعتدلةالمناطقفيمنتشرةنوع001علىارر!هدايحتوي

علفوبعضهاللزينةيزرعبعضها.الاستوائيةوالمرتفعات

العربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد.المزارعفيضاروبعضها

والجنوبية.الشماليةالمنطقتينوفىالحجازجنوبفيالسعودية

وسبل)مصر(سفسوفوثري:الشائعةأسمائهومن

ودنقة.الحصينأبو

وبرية،،صغيرةحوليةنجيليةنبتةالحمراء.البرومعشبة

فيوتكثر،سنتيمتراتثمانيةطولها،لالفرشاةشبيهةنورتها

الرملية.الحقول

يوجد.الجداريالبرومعشبةنباتلجنسأشباتاينتمي

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفينجدفىالنباتهذا

الثعلب.ذيل:الشائعةأسمائه

إلىتنمو،حوليةنجيليةنبتة.اليابانلةالبرومعشبة

متدليةهرميةونورتها،وبريةسنتيمترا،سب!نارتفاع

ومن.الجداريالبرومعشبةلجنسالنباتوينتمي.الأفرع

.الغولباذنجان:الشائعةأسمائه

أستايباجن!علىالاسميطلق.السفاةالثلاثيةالعشبة

تحترايزوماتذاتمعمرةعشبيةنجيليةوأنواعهفروستبس

عنالجنسهذاأنواعوتختل!.القمةحادةوأوراقأرضية

.البذرةعنمنفصلالثمريالغلافكونفيالنجيلياتبقية

تكسو،معمرةنجيليةنبتة.الريشلهالسفاةالثلاثيهالعشبة

وأربعينخمسةارتفاعإلىالنبتةتنمو،قطنيةأوبارالسليمات

مليمتروعرضهاسنتيمتراتعشرةالورقةطولسنتيمترا،

أربعةوعرضهاسنتمتراعشرخمسةفطولهاالنورةأماواحد،

الطميية.والتربالضحلةالرمالفيتنمو.سنتيمترات

للفصيلةالتالغالبهمىجنسإلىالنباتينتمي

فىمنتشرةنوعا05علىالجنسهذايحتوي.النجيلية

القديم.العالمفيالصحراويةوضمبهالصحراويةالأقاليم

فيإلاأرستداجنسأنواعتشبهالجنسهذاأنواعكل

هذايوجد.ريشيةغيروهناكريشيةهنافهيالسفاة
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وفىنجدوشرفالنفودوفيالحجازشممالفىالنبات

المملكةفيوالجنوبيةالشماليةالمنطقتينوفيالخاليالربع

السعودية.العربية

ضعويتووتبينيوراهمنصى:الشائعةأسمائهومن

وذريرةوشوشة(للمملكةالشرقيةالمنطقةمن)كلهاوثغام

)سوريا(.وشعريةومرغيطوصبة

تحمل،معمرةنجيليةنبتة.المنفرجةالسفاةالثلاثيةالعشبة

خمسةارتفاعإلىالنباتينمو،قرمزيةحلقةالساقعقد

وعرضهاسنتيمتراتثمانيةالورقةطولسنتيمترا،وعشرين

الضحلة.الرمليةالتربفيتنموسنتيمتر.نصف

السفاةثلاثيةالعشبةنباتجنصرإلىالنباتينتمى

بالمملكةالمناطقمعظمفىالنباتهذايوجد.الريشية

)المنطقةصليلة:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

وذربرة.(للمملكةالشرقية

تنمومعمرةنجيليةنبتة.الوبريةالسفاةالثلاثيةالعشبة

طول،مشعرةالساقوعقدسنتيمترا،ثمانينارتفاعإلى

ينتمىواحد.مليمتروعرضهاسنتيمترا،عشرسبعةالورقة

الريشية.السفاةثلاثيةالعشبةنباتجنسإلىالنبات

)المنطقةوصليانوسحمخصاب:الشائعةأسمائهومن

ومصر(.)السودانوقو(السعوديةالعربيةللمملكةالشرقية

معمرةنجيليةنبتة.العصفالوبريةالسفاةالنلاثيةالعشبة

الشعر،منخاليةالساقوعقدسنتيمترا،أربعينإلىتنمو

واحد.مليمتروعرضهاسنتيمتراتعشرةالورقةطول

الريشية.السفاةالثلاثيةالعشبةنباتجنسالنباتيتبع

الجنوبيةالمنطقتينوفيالحجازوجنوبشمالفيويوجد

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيونجدوالنفودوالشمالية

الجبل.وزريعةيبج:الشائعةأسمائه

التائهيرنيرياجنسعلىيطلق.الفتاقعشبة

شبيهةمعمرةأوحوليةعشبيةوأنواعه،القرنفليةللفصيلة

جانبية،مجموعاتفيمخضرةصغيرةأزهاره.بالحصيرة

مسطحة.صغيرةالأوراق

علىأغصانهاتنتشر،حوليةنبتةالزرقاء.الفتاقعشبة

النباتينتمى.وبريةالورقة،الرئيسيةالساقمعقائمةزاوية

هذايحتوي.القرنفليةللفصيلةالتابعالفتاقعشبةلجنس

الهند،إلىوإفريقياأوروبافيمنتشرةنوعا02علىالجنص!

المملكةفيالنباتهذايوجد.طبيةخواصلهبعضها

العربيةالإماراتوفيعمانسلطةوفىالسعوديةالعربية

إفريقيا.وشمالوالبحرينالمتحدة

الكلبة.ضرعات:الشائعةأسمائهومن

زاحفة،غالبامعمرةنبتةالهمستمونية.الفداقعشبة

فىتكثر.مجموعاتفيأزهارهاوتكون،صغيرةأوراقها

الصخرية.المواطن

العصفالوبريةالسفاةالثلاثيةالعشبة

الهمستمونيةالفتاقعشبة

!
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الزرقاء.الفتاقعشبةنباتجنسإلىالنباتينتمى

وفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

والكويتوالبحرينقطروفيالمتحدةالعربيةالإمارات

ومن.والعراقوسورياوألاردنوفلسطينإفريقياوشمال

)المغرب(.وبنغةليدةأم:الشائعةأسمائه

إلىتميلخضراء،صوفيةمعمرةنبتة.الكشرةعشبة

والنورةصفراء.وزهرتها،مفصصةصغيرةورقتها،الرمادي

العميقة.الرمالفيوتنمو،هامة

المركبة.للفصيلةالتابعالشيحلجنسالنباتينتمى

الشماكفيمششرةنوع003علىالجنسهذأيحتوي

إفريقياوجنوبالجنوبيةأمريكاوغربأوروبافىالمعتدل

يوجد.طبيةخواصلهمعظمها.الجافةالمناطقمنوالعديد

فينجدوفىوالشرقيةالشماليةالمنطقتينفيالنباتهذا

ضى:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

.وغريرة

ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.البذرةوحيدةالكشرةعشبة

وطول،الفضىاللونإلىتضربخضراءسنتيمتر،مائة

والنورةسنتيمتر،نصفوعرضهاسنتيمتراتسبعةالورقة

وتنموسنتيمترا،أربعونطولهعنقودفيوالهامات،هامة

الرملية.التربفي

يوجد.الكشرةعشبةنباتجنسالنباتهذايتبع

والرلغوالنفودنجدوفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتينفى

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفىالخالى

.عاذر:الشائعة

للفصيلةالتابعفلارسجنسعلىيطلق.الكناريعشبة

شريطةأوراقها،معمرةأوحوليةعشبيةنجيليةأنواعه،النجيلية

مفصصة،أحياناأومتطاولةمنضغطةسنبلةأوهامةنوراتها

عقيمة.منهااثنتانأزهار3ذاتتكونمنهاالسنبلية

إلىتنموحوليةنجيليةنبتة.الصغرىالكناريعشبة

سنتيمتراوعشرونخمسةالورقةطولسشتيمترا،لمسبعين

سبعةالسنبلةالنورةطولواحد،سنتيمتروعرضها

السنتيمتر.ونصفواحدسنتيمتروعرضهاسنتيمترات

.المزارعفىضارةنبتةو!ط

للفصيلةالتابعفالارسجنسإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوعا15علىالجنسهذايشتمل.النجيلية

أسياوشسمالالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبا

بذورتجمعبعضهاومنأعلافالأنواعمعظم.وأمريكا

العربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد.التجاريةالكناري

ومن.الشرقيةالمنطقةعداالمناطقمعظمفيالسعودية

الفار.وشعيرالقطعين:الشائعةأسمائه

إلىتنموحوليةنجيليةنبتة.المتناقضةالكناريعشبة

عشرخمسةالورقةطولسنتيمترا،خمسينارتفاع

ستةالسنبلةالنورةوطولسنتيمر.نصفوعرضهاسنتيمترا

السنتيمتر.ونصفواحدسنتيمتروعرضهاسنتيمترات

أسمائهومن.الصغرىالكناريعشبةنباتجنسويتبع

.رحرفا:ئعةالشا

البوا،جنسعلىالاسمهذايطلق.المروجعشبة

معمر،هوماومنهاحوليهومامنهاصغيرةخشبيةوأنواعه

وأمنضغطةسنابلفيوالأزهار،مسطحنصلوللورقة

رعوية.فوائدالجنسهذاولأنواع.منتشرة

إلىتنموناعمةحوليةنجيليةنبتةالحولدة.المروجعشبة

سنتيمتراتعشرةالورقةطولسنتيمترا،وعشرينخمسة

ثمانيةالنورةطوليبلغبينما،مليمتراتثلاثةوعرضها

ضارةعشبةوهي.سنتيمتراتخمسةوعرضهاسنتيمترات

.المزارعفي

النجيلية.للفصيلةالتالغالبواجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا025علىيربوماعلىالجنسهذايحتوي

مهمة.مراعىنباتاتومعظمها.والباردةالمعتدلةالمناطق

يوجد.والحدائقالملاعبلمسطحاتأخضركغطاءويزرع

نجدمنكلفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذا

كلشه.:الشائعةأسمائهومن.الجنوبيةوالمنطقة

مايشبهلها،معمرةنجيليةنبتة.السينائيةالمروجعشبة

ثلاثينإلىتنموالهوائيةالأفرع،التربةتحتالبصميلات

خمسةالنصلوطول،خيطجةالأوراقسنتيمترا،

وبينالطمييةالتربفيينمو.كثيفةوالنورة،مشتيمترات

عشبةنباتجنسإلىينتمي.مهممرعىنباتالصخور.

المملكةفىالشماليةالمنطقةفيويوجد.الحوليةالمروج

نصي.:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

شاحبةصغيرةحوليةنجيليةنبتة.المبكرةالمروجعشبة

جنسإلىالنباتينتمى.المزارعفىبغزارةتنمو،الخضرة

فيالجنوبيةالمنطقةفىيوجد.الحوليةالمروجعشبةنبات

كلشيه.:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

الورقةقمة.الأوراقأسطوانيةحوليةنبتة.ا!للحعشبة

صفراء.حادةشوكةذات

للفصيلةالتابعالحرضجنسإلىالنباتينتمى

الانتشاركونيةنوعااء.علىالجنصيشتمل.الرمرامية

منهاالعديدرمادويستخدم،الملحيةوالتربالسواحلعلى

للأبقار،علفوبعضها،والزجاجالصابونصناعةفي

نأالنباتهذاويستطيع.البلدانبعضفييؤكلوبعضها

هذايوجد.زراعيةآفةويعتبر،الملحيةالمناطقعنبعيذاينمو

والممعوهو،اليمنوفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

عامة.بصفةالانتشار

غاسولووقليوأشنانالحرص:الشائعةأسمائهومن

)مصر(.أحمروشوك
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الشكلدوديةالملحعشبة

ثمانينارتفاعإلىتنمونبتة.الشكلدوديةالملحعشبة

نصفوعرضهاواحدسنتيمترالورقةطولسنتيمترا،

ورديةأوصفروالأجنحة،مجنحالثمريوالغلافسنتيمتر

ترعاه.الأوديةوبطونالصخريةالسفوحعلىتنمو.بنيةأو

وقودا.ويحتطبالجمال

هذايوجد.الملحعشبةنباتجنسالنباتهذايتبع

منالشرقيةالمنطقةوفىوجنويهالحجازشمالفيالنبات

روث:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

.وهرموسريرةوعسل(للمملكةالشرقية)المنطقة

اثنان،أجناسثلاثةعلىالاسميطلق.الغرنوقي

الفصيلةوالثالث،الغرنوقيةالفصيلةيتبعانمنها

الرمرامية.

معمرةأوحوليةأعشابأنواعه؟أروديومجنس

خماممية،منتظمةوأزهارهاريشىتعرقذاتوأوراقها

منقارثميرةلكلثميرأتإلىمتشققةوالثمرة،التركيب

والغرنوقيالشائعأسيكوتاريالغرنوقىويمثله.حلزوني

.الورقمزرقوالغرنوقياللين

ماونادرامعمرةأوحوليةعشبيةأنواعه،جرانيومجنس

راحية،التفصصراحيةوأوراقها،القاعدةشجيريةتكون

،الزهريالحاملعلىاثنتانأوواحدةوالأزهار،التعرق

المستديرالغرنوقيويمثلهالتركيبخماسيةمنتظمةوالزهرة

المسقيم.والغرنوقيالورق

وأوراقهاعشبيةالجنسهذاانواع؟كينوبوديومجنس

عديدةصغيرةوأزهارها،معنقةمتبادلةمسطحةعريضة

وأسنابلفيمنتظمةهامةشبهمجموعاتفيمتزاحمة

فردية.الأزهارتكونماونادراعناقيد،

أغصانهاتمتدحوليةزاحفةنبتة.الورقبريونيالغرنوقي

سنتيمترانوطولها،قلبيةورقتهاسنتيمترا،عشرخمسةإلى

ورديةوزهرتهاالسنتيمتر.ونصفواحدسنتيمتروعرضها

سنتيمتر،نصفطولها،منقاريةوالتمرة،خيميةنورةذات

الطمييةالتربفيوتنمو.سنتيمتراتثمانيةالمنقاروطول

والصخرية.

للفصيلةالتابعالغرنوقىجنسإلىالنباتينتمى

أوروبافيمنتشرةنوعا06علىالجنسيشتمل.الغرنوقية

ألمشرالياوإلىآسياوسطإلىالمتوسطالأبيضالبحروحوض

الثمرةتنتهي.الاستوائيالجنوبيةأمريكاوجنوبالمعتدلة

الرطوبة،امتصاصمعحلزونهشفككحلزونىطويلبقرن

وبعض.التربةفيالثميرةدفنإلىالتفككهذاويؤدي

تؤكلوبعضهاأمريكاجنوبفيعلفايزرعالأنواع

نوعا.73و.جنسا41علىالفصيلةتشتمل.جذوره

شمالفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد

والشرقية.الشماليةالمنطقتينوفيالحجاز

الراعيوابرةومرغيدتمير:الشائعةأسمائهومن

اسمعودية(.العربيةللمملكةالشرقية)المنطقة

مفصصة،ورقةذأت،حوليةنبتة.الريشيالغرنوقي

فلكل،الورقبريونىبالغرنوقيلهالاعلاقة.كثيفةونورة

الرمراملجنسينتمىالنباتفهذأ.بهالخاصجنسهمنها

المملكةفيالنباتهذايوجد.الرمراميةللفصيلةالتابع

المتوسطالأبيضالبحرحوضوفيواليمنالسعوديةالعربية

اسيا.وفي

سقروالكلابوخسسنسقر:الشائعةأسمائهومن

ومنتنة.الحمار

قائمة،أوزاحفةنبتة.الشائعسكيوتاريالغرنوقي

أربعةالورقةطولسنتيمترا،ثلاثينارتفاعإلىتنمو،حولية

وزهرتها،مفصصة.سنتيمتراتثلاثةوعرضهامشتيمترات

أربعةإلىطولهايصل.قرنيةوالثمرة،خيميةوالنورة،وردية

.سنتيمترات

ويوجد.الورقبريونيالغرنوقينباتجنسإلىينتمي

الخاليوالربعنجدشرقفيالسعوديةالعربيةالمملكةفى

قرنوة:الشائعةأسمائهومن.والشرقيةالشماليةوالمنطقتين

للمملكة(الشرقية)المنطقةودهماءورقموسمنةوكرش

العجوز.وابرة(البنانوغيزيل
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أربعينارتفاخإلىتنمو،قائمةحوليةنبتة.اللينالغرنوقي

سنتيمتراتستةطولهاالتفصص.ضحلةالورقةسنتيمترا،

قرمزية،وزهرتها،العنقطويلة.سنتيمتراتأربعةوعرضها

إلىأغرناطوليص!!،قرنيةوالثمرة،خيميةونورتها

إلىالنباتينتمي.المزارعفىضارةدبتةوهى.لمشتيمترين

الشائعة:أسمائهومن.الورقبريونىالغرنوقىنباتجنس

)الجزائر(.ورقمةوخيزيقرنةر)سوريا(عقيل

ارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الورقمزرقالغرنوقي

إلىتضربزرقاءورقتهاسنتيمترا،وسبعينخمسة

ثلاثةعرضهاوسنتيمتراتأربعةطولها.الخضرة

نصفطولها،منقاريةأضمرةوا،قرمزيةوالزهرة.مشتيمترات

انتربفىتنمو.سنتيمتراتسبعةالعنقوطولسنتيمتر،

أمراضاالمفرطرعيهاويسبب،الضحلةوالرمال،الصخرية

.أغوارضواب!!ء

يوجد.الورقبريونىالغرنوقىنباتجنسإلىينتمي

فىوالشماليةالشرقيةالمنطقتينوفينجدشرقفيالنبات

كرش:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

(.للمملكةالشرقية)المنطقةودبغة

شمجيريةوأنواعهفارستيا،جنسعلىيطلقالفارستيا.

بنفسجيةأوورديةوأزهارتامةضيقةأوراقذاتصغيرة

مجنحة.وبذورمشعرةمسطحةوثمار

ضيقة،أوراقهامعمرةنبتة.الثمرةطويلةالفارستيا

لشتيمتراتثلاثةالثمرةوطول،شاحبةبرتقاليةوزهرتها

فيتنموسنتيمتر.نصفوعرضهاالسنتيمتر،ونصف

والطميية.الرمليةالترب

للفصيلةالتابعفارستياجنسإلىأضباتاينتمى

السعوديةأحربيةاالمملكةفيالنباتهذايوجد.الصليبية

الورقمزرقالنرنوقي

والإماراتعمانوسلطنةأقمرةسووجزيرةأجمناوفى

أسمائهومن.والصومالوسورياومصرالمتحدةالعربية

.وجمدة)سوريا(عىشكا:ئعةلشاا

بسيطة،أوراقها،وبريةمعمرةنبتة.المصريةالفارستيا

أط.الرمافيتنموالأصفر.أوالرمادينحوتمي!ورديةوأزهارها

المصريةرستيالفاا
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للفصيلةالتابعفارستياجنسإلىالنباتيختمي

منمنتشرةنوعا02علىالجنسهذايحتوي.الصليبية

الاستوائية.إفريقياجبالوفىالهندغربشمالإلىالمغرب

وسلطةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

وشمالومصروالكويتالمتحدةالعربيةوالإماراتعمان

وأفغانستانوالعرأقوسورياوالأردنوفلسطينإفريقيا

خفنةو)مصر(جربة:الشائعةأسمائهومن.وباكستان

.()سورياوجرمعئر(لجزا)ا

حوليةأومعمرةعشبيةالجنسهذاانواعالفاغونيا.

بسيطة،أومركبةأوراقها،شجيريةأوجرداءأومشعرة

ورديةوالأزهار،أشواكإلىالأذيناتوتتحول.أذينية

علبة.والثمار،خماسية

غونيالفاا

مضلعة،الأفرعشائكة،زاحفةنبتة.باراجوايفاغونيا

نحوتميلورديةوالزهرة،وريقاتثلاثمنمركبةوالورقة

خماسيةوالثمرة،عطريةبيضاء،تكونماونادراالقرمزية

والصخرية.الرمليةالتربفىتنموالزوايا.

للفصيلةالتالغفاغونياجنسإلىالنباتينتمي

السعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد.الرطريطة

الشرقية.والمنطقةوالنفودنجدوفيالحجازشمالفي

للمملكة(الشرقية)المنطقةجنبة:الشائعةأسمائهومن

.وعبدةوشويكةوكشيت

شائكة،.الساقمربعة،زاحفةنبتةالزضكلبية.الفاغونيا

.الوردينحوتميلقرمزيةالزهرة

للفصيلةالتابعفاغونياجنسإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوعا03علىالجنسيحتوي،الرطريطية

وشمالآسياغربوجنوبالمتوسطالأبيضالبحرحوض

يوجدأمريكا.وشمالإفريقياغربوجنوبالهندغرب

المملكةفيالشرقيةالمنطقةوفينجدشرقفيالنباتهذا

السعودية.العربية

وشويكة.وجمدةجمية:الشائعةأسمائهومن

علىتتعلق،غدية،معمرةزاحفةنبتة.اللزجةالفاغونيا

خمسةطولإلىالأفرعتمتد.الرملحباتجذورها

،وريقاتثلاثمنمركبةأوراقهاسنتيمترا.وعشرين

فيتنمو.قرمزيةوالزهرة،الورقةطولمنأقصروالأشوأك

الطميية.والتربالضحلةالرمال

النباتهذايوجد.باراجوايفاغونيانباتجنسيتبع

فيالشرقيةوالمنطقةوالنفودنجدوفيالحجازشمالفى

وسوريا.السعوديةالعربيةالمملكة

الشرقية()المنطقةالترابأم:الشائعةأسمائهومن

.وجمدة)سوريا(وشكاعى

راحية،مستديرةأوراقها،معمرةنبتة.الفراسيون

بيضاء.وأزهارها،مسننةالتعرق

للفصيلةالتابعماروبياجنسإلىالنباتينتمي

فىمنتشرةنوعا03علىالجنسهذايحتوي.الشفوية

بعضيزرع.وآسياالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبا

فييستخدمعنصروله.النباتهذامنهاللزينةالأنواع

.الشايهيئةعلىالطب

الكلبوعشبةالكلبحشيشة:الشائعةأسمائهومن

القنديل.وشوزةوسريرجبلىوكراث

ماروبيومهماالشفويةالفصيلةمنجنسينعلىيطلق

وبالوتا.

ذاتمميقانهامعمرةأوحوليةعشبيةأنواعه؟ماروبيوم

وللكأسالتعرقراحيةمستديرةوأوراقها،صوفيوبر

شائكة.أسنانالزهرية

قطيوبريكسوهاحوليةأومعمرةأعشاببالوتا؟

وردية.وأزهارهامسننةمستديرةأوراقها

ورديئأزصارها،وبريةمتفرعةمعمرةنبتة.الفراسيون

مسننة.مستديرةوأوراقها،هاماتفي

الفراسيونهذابينعلاقةفلاالاسمتشابهبرغم

وهوبالوتا،جنسإلىينتمينباتفهوالاخر،والفراسيون

علىبالوتاجنسيحتوينفسها.الشفويةالفصيلةمن

الأبيضالبحروحوضأوروبافيمنتشرةنوعا35

الأنواعهذهبعضمنويستخرجاسيا.وغربالمتوسط
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ينتمىأسذياالآخرالفرأمميونزيوتعنبديلازيوت

مارا!ميام.لجنس

وحرقىاقالأرنبريحان:الشائعةأسمائهومن

ورخزة.الغزالةوريحان

بنيةأوعشبيةبنيةذاتالجنصهذاأنواع.الفربيون

وكلهاالعصاريةبالشوكياتشبيهةتكونوقدشجيرية

هيئةعلىومختزلةمميزةكأ!ميةالنورة.لبنيةمادةتفرز

)أوالقرصهذاويحمل،مفصصةحوافلهقرص

الاختزالشديدةالمذكرةالأزهارمنعدداالصمحن(

أنواعصتالعديد.الاختزالشديدةواحدةمؤنثةوزهرة

لممام.الجنص

أربعينارتفاعإلىتنموحوأسيةنبتة.الجهنميالفربيون

كأسية.أضورةأ،عليةوالثمرة،بسيطةوالورقةسنتيمترا،

.المزارعفيضارةعشبةوهي

للفصيلةأضالغاالفرديونجنسإلىالنباتهذاينتمي

واسعةنوع0061علىالجنسيحتوي.الفربيونية

لنعلىكلهاتحتوي.الدافئةالمناطقفيخاصةالانتشار،

منالعديد.سامأنهجانبإلىمختلفةخواصله)تيوع(

مادةبعضهمنويستخلص.للزينةيزرعالنباتهذاأنواع

وغيرها.التلميعدهاناتإلىتضافشمعية

نوعا.775.وجنعئا326علىالفصيلةتشتمل

العربيةالممدصةفىنجدوفىالحجازجنوبفييوجد

ية.السعود

)الجزائر(ولبين)اليمن(سعادة:الشائعةأسمائهومن

.وحلبلاب

لاصقةحوليةأومعمرةنبتة.الحبيبيالفربيون

حمراءوالساق،الرمادينحويميلأخضرلونهاالأرض،با

متماثلةغيروالورقةسنتيمترا،عشرينإلىتنموصفراء،أو

مشتيمتر.نصفوعرضهاواحدلحشتيمترطولهاالقاعدة

لبنية.عصارةوللنبات،كاسيةالنورة

النباتهذايوجد.الجهنميالفربيوننباتجنسيتبع

العربيةالمملكةفينجدشرقوفيالحجازشمالفي

ية.السعود

الشرقية)المنطقةوحلابلبنة:الشائعةأسمائهومن

وعلك)الجزائر(وملبينة)اليمن(لبينةوأم(للمملكة

.الغزال

الورقة،وبريةحوليةنبتة.الورقسكورديالفربيون

جانبية.مجموعاتفيكاسيةوالنورة،مسننةبسيطة

الفربيوننباتجنسوتتبع.الرمالفيأضبتةاهذهتنمو

فيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد.الجهنمي

الحجاز.جنوب

رميد.:الشائعةأسمائهومن

إلىتضربخضراء،حوليةلبتة.المصريالفربيون

والثمرة،ح!اسيةوالنورة،بسيطةوالورقة،زاحفة،الحمرة

وبرية.

فيالنباتيوجد.الجهنميالفربيوننباتجنستتبع

السعودية.العربيةالمملكةفيالحجازجنوب

إبليس.ورجلةلبين:الشائعةأسمائهومن

مائةإلىتنمولحميةمعمرةنبتة.الموريتانيالفربيون

القديمةالأوراقتترك.معتدلةأفرعهاسنتيمترا،وعشرين

الساقعلىالترتيبحلزونيةسوداءندباتالمتساقطة

تتئ.قميةمجموعاتفيكأمميةوالنورة.والأغصان

الشائعة:أسمائهومن.الجهنميأغربيونانباتجنس

دهن.

الورقة،حوليةعشبيةنبتة.الورقهالبرشميالفربيون

فيضارةوهي،جانبيةتجمعاتفي،كأسيةالنورةبسيطة

.المزارع

أسمائهومن.الجهنمىالفربيوننباتجنسيتبع

مالبينة.:الشائعة

وأنواع.الفصفصةجنسعلىال!سميطلق.الفصفصة

ثلاثمنمركبةأذينيةوأوراقهاعشبيةالجنسهذا

وأصفراءتكونقدصغيرةفراشيةوالأزهار،وريقات

لأنوأعمشوكةغالبا،ملتفةقرنيةأضماروامتساقطةبنفسحية

رعويةاقتصاديةفوائدالجسهذا

تنمومعتدلةأوزاحفةحوليةنبتة.المشرحهالفصفصه

طول،وريقاتثلاثيةوالورقةسنتيمترا،ثلاث!تارتفاعإلى

والزهرةسنتيمتر.ربعوعرضهاواحدسنتيمترالوريقة

نصفقطرهامشوكةقرصيةقرنيةوالثمرةصفراء،

سنتيمتر.

البحر.قنفذفصفصةنباتجنسإلىالنباتينتمي

فيوالشماليةالشرقيةالمنطقتينوفينجدشرقفيويوجد

السعودية.أحربيةاالمملاصة

وحسيكة.ونفلحسك:الشائعةأسمائهومن

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الوبريةالفصفصة

والزهرة،مسننةوالوريقة،وريقاتثلاثيةالورقةسنتيمترا،

نصفقطرهامشوكةمعرقةقرصيةقرنيةوالثمرةصفراء،

.المزارعفيضارةنبتةوهيسنتيمتر.

البحر.قنفذفصفصةنباتجنسإلىالنباتينتمي

نفل.:الشائعةأسمائهومن

شجيراتوأنواعهالكبارس.جنسعلىيطلقالقبار.

التركيبرباعيةوأزهارشوكيةوأديناتتامةأوراقذات

والثمرة.والأبيضالأحمربينتتباينوألوانهاعديدةوأسدية

متاعيحاملعلىلحميةبالكمثرى،شبيهةأوكروية

طويل.
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المشرحةالفصفصة

مستقيمة.أومنحنيةأشواكذاتشجيرة.الشائكالقبار

خمسةحواليقطرهامستديرةإلىبيضيةأوراقها

بيضاء،والزهرةالأزهار.فردية،جانبيةوالنورة.سنتيمترات

حاملذاتمتطاولةالثمرة،عديدةالأسديةالأجزاء،رباعية

متاممط.

كلفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

والإمارأتاليمنوفي.الجنوبيةالمنطقةعداالمناطق

المناطقفيويكثر،والبحرينوقطرالمتحدةالعربية

وحافاتالمهجورةالأراضيوفيوالمنحدراتالصخرية

.الوق

التجاريالاسموتحملتجارياالزهريةالبراعمتخلل

أطشهية.فاتحةوتعتبرفرنسا،فيالقبار،

الزوفاأوداودأشنانأنالغربيينالمفكرينبعضيعتقد

فييكثرالذيالنباتهذاهوالإنجيلفيذكرهوردالذي

وصفهوكان،اللبنانيةالأغواروفىمصروفيالأردنوادي

المعبدساحةجدرانمنخارجا"يقفز:أنهالإنجيلفي

المفكرينمناخرونجماعةالرأيهذاويؤيد"القديم

لغربسنا

امشوائيةفصيلةوهيالقباريةالفصيلةإلىالنباتينتمي

ذاتموادالنباتجذورمنوتستخلص،عامةبصفة

يحتويالذيالقبارجنسإلىالنباتينتمي.طبيةخواص

هذهلبعض.الدافئةالمناطقفيمنتشرةنوعا025على

وللنباتالاخر.البعضثماروتؤكل،طبيةخواصالأنواع

شوكوأصفمنها:الشائعةالعربيةالأسماءمنعدد

شفلح.ثمرتهوتسمىولمفالجبلووردالحمار

وأالتفرعكثيرةشحجيرة.الأوراقالمتساقطالقبار

أملسقلفهاأمتار.ثلاثةارتفاعإلىتنموصغيرةشجرة

أذينات.الأبيضالرمادياللونإلىيتحولاللونأخضر

سنتيمتر،نصفإلىالشوكةطوليصل.شوكيةالورقة

شريطيةوجودها--حينالأوراقمصفر.بنيلونذات

علىالورقةطوليزيدلاصغيرة،الشكلرمحيةإلى

فورديةالأزهارأما.طرفيةأوجانبيةوالنورة.المليمترين

ونصفسنتيمترينإلىالزهرةعرضيصل،اللون

والثمرة.لمشتيمتراتخمسةإلىطولهاويصلالسنتيمتر،

البراعموتطبخوتؤكلالنضجعنداللونورديةكروية

تخلل.وأيضاالزهوية

السعوديةالعربيةالمملكةأنحاءمعظمفيالنباتيوجد

اليمنمنهاالعربيةالجزيرةشبهمنأخرىمناطقوفى

إلىالنباتنطاقيمتد.سوقطرةجزيرةوكذلكوعمان

وفلسطينإفريقياوشمالالالممتوائيةإفريقياشرقشمال

فيويكثرالهندغربشمالإلىوباكستانوإيران

.الحياتإليهوتلجأ.السهول

وهيالقباروفصيلةالقبارجنسإلىالنباتينتمي

وحنبكسدادمنهاأخرىأسماءوللنبات.استوائيةفصيلة

وننضب.وحنبق

وأنواعهأورتكاجنسعلىالاسميطلق.القراص

مسننة،متقابلةأوراقها،لاذعةكحعيراتذاتحوليةعشبية

مشبليةنوراتعلىمحمولة،الجنسوحيدةصغيرةأزهارها

الزهريوالغلاف،الأوراقآباطفيبالهاماتشمبيهةأو

أربع.أوسبلتينورقتينمنيتكون
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متقابلةأوراقها،حوليةعشبيةنبتة.الرومانيالقراص

وهى.ات!أحاديةوالزهرة،لاسعةشعيراتذاتمسننة

.بالمزارعضارةعشبة

للفصيلةالتالغالقراصجنسإلىالنباتينتمي

كونيةشبهنوعا45علىالجنعسيشتملالقراصية،

الأنواعتتميز.المعتدلالشمالفيخاصةالانتشار،

جلدوتخترقالنباتعنتنفصللاسعةشعيراتبوجود

التيأ!تامينامادةبداخلهوتفرغأ!ا،الملامسالحيوان

البلدانبعضفيتؤكل.والح!صاكالهرشإلىتؤدي

الأليافوتستخلص.الأنواعهذهلبعضالحديثةالأفرع

أخباتاهذايوجدالصيد.شباكلصناعةأخرىانواعمن

وإفريقياوأوروبااليمنوفىالسعوديةالعربيةالممدصةفى

آسيا.وغرب

وحريقوقراعروقريصأنجرة:الشائعةأسمائهومن

خرىوالكلابوفساءالنارونبات()اليمنومحرقة

العجوز.شعروالكلب

ذات،مسننةأوراقها،حوليةنبتةالصغير.القراص

ضارةنبتةوهىالجنصر،أحاديةوالزهرة،لاسعةشعيرات

.بالمزارع

الروماني.القراصنباتجنسإلىالنباتينتمي

واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنوعهذاويوجد

وقطرالمتحدةالعربيةوالإماراتسوقطرةوجزيرة

المعتدلة.المناطهتفىعامةبصفةومنتشر،والكويت

وحريق.العجوزشعر:الشائعةأسمائهمنو

هوماومنهاشجيريهومامنهاأنواعه.القصعين

عليهايطلقخاصةنورةفيالأنواعهذهوأزهار،عشبى

حلقاتفىالأزهارتترتبحيث)الحلقية(،السواريةالنورة

غيرأومتفرعةسنبلةالنورةتكونوقدالعقد.عندأسورةأو

الأسديةعددولايزيد،الشفةثنائىتويجوللزهرة.متفرعة

فوائدأنواعهأجعضالسداتين.عنالطلعمحورفي

اقتصادية.

ثلاث!تارتفاعإلىتنمومعمرةلبتة.الإثيوبيةالقصعين

سنتيمتر،نصفوعرضهاسنتميترانالورقةطولسنتيمترا،

الضحلةالرمالعلىتنمو.شاحبةزرقاءإلىبيضاءوالزهرة

الصخور.وبينالطمييةوالترب

أسمائهومن.الشائكالقصعيننباتجنسنفسشبع

ورعل.الغزالوشجر)قطر(نعيم:الشائعة

أربعينارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الشائكالقصعين

قاعدية،والأوراق،عطريةبيضاءوالزهرة،وبريةسنتيمترا،

خمسةوعرضهامشتيمتراوعشرونخمسةالورقةطول

التربفىتنمو.شائكاشهريوالكأسسنتيمترا،عشر

الضحلة.والرمالالطميية

الشائكالقمعين

للفصيلةالتابعالقصعينجنسأإأخباتاينتمى

فيمنتشرةنوع009علىالجنسهذايحتوي.الشموية

المعتدلةالمناطقوفيإفريقيافىخاصة،الامشوائيةالمناطهت

آسيا.غربوجنوبوالهملاياوالص!توأمريكاأوروبافى

فنفىتستخدمدهونالأنواعبعضبذورمنلستخلص

ولبعض،أعلافأخرىأنواعبذورمنوتصحالرسم

ولزيوت.الأغذيةنكهاتفىتدخلطيبةروائحالأنواع

صناعةفيلتدخلرشحهامماعطريةرائحةالأنواعابعض

ثعيلبةوثعلبة:الشائعةأسمائهومن.الصابونمنأنواع

.الجمالوشجرةوتعمة

أبيض،بوبرمكسوةمعمرةنبتة.الصحراويالقصعلن

بيض.،سواريةوالأزهار،مفصصةصغيرةالورقة

الشائك.القصعيننباتجنسإلىالنباتينتمي

المملكةفىوغربهانجدوشرقالحجازجنوبفيولوجد

غبيشة.:الشائعةأسمائهومن.اسمعوديةالعربية

عشرينارتفاعإلىتنموقزميةنبتةاللانقيري.القصعين

سنتيمتراتثمانيةطولها،مشرحةوالورقة،وبريةسنتيمترا،

قرمزية.عويةوالزهرة،سنتيمترانوعرضها

وبطونالصخوروبينالطمييةالتربفىتنمو

ال!ودية.



155العربيةالبلادفيالبريالنبات

اللانقيريالقصعين

الشائك.القصعيننباتجنسإلىالنباتينتمي

السعودية.العربيةالمملكةفينجدفيويوجد

للمملكةالشرقية)المنطقةجريباء:الشائعةاسمائهومن

أبوشوشةووثعلبةوعريموبريةومريمية(السعوديةالعربية

)الجزأئر(.

قمفوكاربوس،جنسعلىالبريالقطنيطلق.القطن

رمحيةإلىشريطيةضيقةأوراقذاتشجيراتوأنواعه

خماسيةوهي،جانبيةخيميةنوراتفيوأزهارها

مشوكة.منتفخةوالثمار،إكليلللزهرة،التركيب

الرائحةقويعشبيمعمرنبات.الأرجوانيالقطن

مترارتفاعإلىيخمو،مستقيمةنحيلةأغصانه.العوية

طول،صغيرةالشكلمثلثةإلىبيضيةأوراقهواحد،

ثلاثةوعرضهامليمتراتستةعلىيزيدلاالورقة

إلىقطرهايصلقرصيةكرويةهامةالنورة.مليمترات

عشرإلىأرلغمنمجموعاتفيتتجمعسنتيمتر،نصف

تعبقصفراء.الزهرة.قطنيةقلافةبهاوتحيطهامات

الصحراء.أجواءفىالنباترائحة

منطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيكثر

هوالقيصوملأنالاسمبهذاالمنطقةوسميت،القيصومة

نجدفىكذلكالنباتويوجد.للنباتالتراثيالعربيالاسم

الجغرافيالنباتنطاقويمتد.والشرقيةالشماليةالمنطقةوفى

وسوريا.وفلسطينمصرإلى

أغصانهخاصةالشعبىالطبفيعلاجيةفوائدللنبات

.المعدةاوجاعفىتأثيرهاوبالذات،المزهرة

واسعةفصيلةوهي،المركبةالفصيلةإلىالنباتينتمى

وغذائية،وطبيةرعويةفوائدذات،العالمفيالانتشار

أخيليا،لجنسالنباتينتمى.ضارةنباتاتعناصرهوبعض

،المعتدلالشمالفيمنتشرةنوعا85علىويحتوي

الطبفيمعظمهاويستخدم،قلويةشبهموادولمعظمها

العربيةالأسماءمنعددللنبات.للزينةيزرعالأنواعوبعض

الغزالوعلفأتتىوقيصومجبلىقيصوممنهاوالشائعة

.وبعيثرانوعلجم

أوراقها،شحائكةجرداءنبتةالخشبى.البريالقطن

شائكةوالثمرة،خيميةنورةذاتبيضاء،وزهرتها،شريطية

للفصيلةالتابعسكليبياسجنسإلىالنباتينتمي

منتشرةنوعا013علىسكليبياسجنسيشتمل.العشارية

بعضسيقانوتطبختؤك!!.القديمالعالموفيأمريكافي

البعضلبنويستخلص،الشماليةأمريكافىالأنواعهذه

جنسا348علىالفصيلةتحتوي.العلكلص!اعةالآخص

)الشام(قطن:الشائعةأسمائهومن.نوع092.و

وكوشة.

أشوأكذات،معمرةوبريةنبتة.السينائيالبريالقطن

خيمية،والنورةصفراء،وزهرتها،شريطيةأوراقها،ناعمة

منتفخة.شائكةثمارذاتوهي

الخشبي.البريالقطننباتجنسإلىالنباتينتمى

نجدفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

سوريا.وكذلك،الجنوبيةالمنطقةوفىالحجازوجنوب

وحليلوبالذئبوغليقةغيل:الشائعةأسمائهومن

.)سوريا(

عشبيةوأنواعهتريبولسجنسعلىيطلق.الكالتروب

منفردةخنثويةأزهارها،أذينيةمركبةمتقابلةأوراقهازاحفة

متشققةجافةوالثمار،متساقطةصفراء،تركيبخماسية

ومشوكة.مجنحةمتفتحةغيرثميرات5أو4إلى

خضراءحوليةزاحفةنبتة.القرنالثنائيالكالتروب

وأوراقها،ناعمشعريكسوها،الرمادياللونإلىتضرب

مشوكة.ثمرةذات،مركبة

للفصيلةالتاجالقضبجنسإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوعا25علىالجنسهذايحتوي.الرطريطية

فيضارةأعشابالأنوأعومعظم.الاستوائيةالمناطق

.المزارع

)اليمن(.وقطبةقطب:الشائعةأسمائهومن
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برية،ر،حوأصيةزاحفةنبتة.الورقةالكبيرالكالتروب

جنسإلىتنتمى.وبرية،مجنحةوثمرتهاصفراء،زهرتها

.القرنالثنائيأممالتروبانبات

الشيخ.ودخنقطبة:الشائعةأسمائهمنو

أسطوانيةورقتهاجرداء،صغيرةحوليةنبتة.الكتانيه

أغرمزي.انحوتمي!!صفراءوالزهرة،محفورة

للفصيلةالتالغلاينارياجنسإلىالنباتينتمي

منتشرةنو001علىالجنسريحتوي.الأسكروفيولارية

المتوسط.الأبيضاأجحراحوض!خاصةالمعتدلأصشمالافي

للزينة.يزرعوبعضها،طبيةأهميةالأنواعهذهلبعض

شمالفيالعسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

حلاوي:الشائعةأسمائهومننجد.وفيوجنوبهالحجاز

.وعفيرا

وثيسيوم.لاينارياهماجنسينعلىيطلق

زرقاءأزهارذاتجرداءعشبيةأنواعهلايناريابمجنس

التويجر،!شبليةأوعنقوديةنورةعلىمحمولةصفراءأو

كرويةوالثمرة،الأنموبقاعدةعندمهمازله،الشفةثنائي

.غرفت!تذات

متطهفلة،شبهصغيرةأعشابأنواعهبمثيسيومجنس

أزهارها.خيطةإلىشريطية،أذينيةلاتامةصغيرةأوراقها

سفلى.والمبيض.مجموعاتفيأومنفردة

المنزرعاتعلىطفيليةنبتة.القصيرةالكاذبةالكتانية

تنمو،سسيقانمتعددة،الصفرةإلىتضربخضراء،النجيلية

خمسةالورقةطولسنتيمترا،وثلاثينخمسةارتفاعإلى

وهيبيضاء،والزهرةواحد.ملليمتروعرضهاسنتيمترات

.الصندلفصيلةتتبع

إلىينتميالذيثيسيومجنسإلىالنباتينتمى

نوعا32ءعلىالجنسهذايحتوي.الصندليةالفصيلة

شبهموادعلىمعظهمهاويحتويأغديم،االعالمافيمنتشرة

.نوعء..وجنسا36علىالفصيلةوتشتمل.قلوية

البحروحوضالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنوعهذايوجد

.العراقإلىشرقاو!عورياالمتو!مطالأبيض

)سوريا(.الحريشحب:الشائعةأسمائهومن

وسبعينخمسةارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الكرنب

والثمرةصفراء،وزهرتها،قيثاريةالأوراقسنتيمترا،

ثلاثةوعرضها!منتيمتراتسبعةطولها،خردلة

منقارية..مليمترات

الصليبية.للفصيلةالتالغاللفتلجنسالنباتينتمي

البحرحوضفىمنتشرةنوعا03علىالجنمم!يحتوي

وبعضهايؤكلبعضهاوآلسيا.وأوروباالمتوسطالأبيض

المملكةفيالنباتهذايوجد.الملونةلأوراقهللزينةيزرع

العربيةوالإماراتعمانوسلطةواليمنالسعوديةالعربية

وجنوبإفريقياوشمالوالكويتوالبحرينوقطرالمتحدة

محيا.آغرب

)فىوصغيروحريشاءخفش:الشائعةأسمائهومن

(.للمملكةالشرقيةالمنطقة

وأأعشابوأنواعهبراسكاجنسعلىالاسميطلق

عنقودية،نوراتعلىمحمولةصفراءأزهارهاشجيرات

منقارية.وضيقةطويلةشريطةوثمارها

السفلىالأوراق،وبريةحوليةنبتة.الكاذبالكرنب

جزءين.إلىفمتخصرةالثمرةأماصفراء،والزهرة.قيثارية

.وبيسان)الجزائر(جمارة:الشائعةأسمائهومن

أديانتم،وجنسكورياندرمجنسعلىيطل!ى.الكزبرة

السراخس.منوالثانيالخيميةالزهرياتمنالأول

الساقيةأوراقهاحوليةعشبيةأنواعهبمكورياندرم

والثماربيضاءالأزهار.قويةرائحةوللنباتمشرحة

كروية.

رايزوميةساقولهامعمرةعشبيةأنواعهأديانتم،

الأوراقوأعناقوالساقمفصصةالسرخسيةوالأوراق

سوداء.

الورقةطوليصلجذمور،ذوسرخسالبئر.كزبرة

وريقاتمنمركبةسنتيمترا،ثلاث!تإلىالسرخسية

علىمنهاالواحدةعرضيزيدلامتبادلةمتباعدةورويشات

تكثر.التعرقراحيةوهيالسنتيمتر،ونصفواحدسنتيمتر

.المياهمنالغوعندالرطبةالمظهللةالمناطقفي

لفصيلةالتابعالبئركزبرةجنص!إلىالنباتينتمى

002علىالجنسيحتوي.أحسراخسامنوهوالبئر،كزبرة

يزرع.الاستوائيةأمري!!افىخاصةالانتشاركونيةنوع

طبية،خوأصوله،للزينةالنباتهذامثلبعضها

أحشعر.باالخاصةالزينةلموادتضافنكهاتمنهوتستخلص

34علىالفصيلةتحتوي.السلالسيقانهمنويصنع

السعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذايوجدجنسا.

العربيةوالإماراتعمانوسلطخةسوقطرةوجزيرةواليمن

المناطقفىالانتشارواسعوهو،والبحرينالمتحدة

والمعتدلة.الاستوائية

الكلابوشعرالغولشعر:الهثاثعةأسمائهومن

الخنزيروشعرالجنوشعرالأرضوشعرالفناوجعدة

الأسود.والساقالبئروبقلة

إلىتنموالرائحةقويةحوليةنبتة.الشائعةالكزبرة

تميلورديةوأزهارها،مشرحةأوراقهاستيمتر،مائةارتفاع

متبلا.وتستخدم،خيميةأضورةوا،القرمزينحو

الخيمية.للفصيلةالتالغالكزبرةجنسإلىالنباتينتمي

الأبيضالبحرحوضفىفقطنوعينعلىالجنسيحتوي

.ثمارهلأجلالقدممنذيزرع.النباتهذاأحدهماالمتوسط



157العربيةالبلادفىالبريالنبات

شمالفيالمسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

الشرقية.المنطقةوفينجدوفيالحجاز

وكسفرة.وكزبرةكسبرة:الشائعةأسمائهومن

كريسالثمومهماجنسينعلىيطلق.اللؤلؤية

وفلوبيولاريا.

هاماتذاتكبيرةعشبيةأنواعه،كريسانثمومجنس

مشرحة.وأوراقها،سم4إلىقطرهايصلكبيرةصفراء

زرقاءأزهارها،قزميةشجيريةأنواعهفلوبيولاريا،جنس

بالثمرةويحيط،كرويةهاماتعلىمحمولةشفة،ثنائية

.مشعرةكأس

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الداجيةالصغرىاللؤلؤية

ستةقطرهاهامةونورتها،مشرحةورقتهاسنتيمترا.ثمانين

.سنتيمترات

للفصيلةالتايعالأقحوانجنسإلىالنباتهذاينتمي

إفريقياشممالفينوعينعلىالجنسهذايحتوي.المركبة

بالزراعة.انتشروقدوأوروبا،

)الجزائر(ورقيمةأقحوان:الشائعةأسمائهومن

.وآذريون

ورقتهابيض،أفرعذاتمعمرةنبتة.الكرويةاللؤلؤية

النباتلونيكون،هامةوالنورة،صغيرةمعكوسةبيضية

جفافه.حينأسود

التاجية،الصغرىواللؤلؤيةالكرويةاللؤلؤيةبينلاعلاقة

به.خاصةوفصيلةبهخاصلجنصرينتميمنهمافكل

للفصيلةالتابعفلوبيولارياجنسإلىالنباتهذاينتمي

فيمنتشرةنوعا22علىالجنسيحتوي.الفلوبيولارية

للزينة.يزرعبعضها،الصغرىوآسياوأوروباالكناريجزر

نوعا.0125وأجناس01علىالفصيلةتحتوي

سريحة.،غنوم:الشائعةأسمائهومن

شجيريةتكونقدأوعشبيةالجنسهذاأنواع.اللبلاب

بنياتها.وتتبايندعاماتعلىملتفةتكونقدأومتسلقة

التركيبخماسيةوالأزهارمفصصةأوتامةالأوراق

لأنواع.مصراعينذاتوالثمرةقمعيشبهالتويجوأنبوب

واقتصادية.وطبيةرعويةفوائدالجنس

والورقة،متسلقةأوزاحفةمعمرةنبتة.الحقوللبلاب

واحدسنتيمتروعرضهاسنتيمتراتأربعةطولهاسهمية

إلىتضربورديةأوبيضاءالزهرةالسنتيمتر،ونصف

.المزارعفيضارةنبتةوهىحمر.خطوطذاتالزرقة

العليقية.للفصيلةالتابعالعليقجنسإلىالنباتينتمى

بعضهاالانتشار.كونيةنوعا2ء.علىالجنسيشتمل

تحتوي.عنيفةملينةموادعلىيحتويوبعضهاللزينةيزرع

النباتهذايوجدنوعا.165و.جنسا58علىالفصيلة

السعودية.العربيةالمملكةمناطقمعظمفي

للمملكة(الشرقية)المنطقةفوخ:الشائعةأسمائهومن

ولوية)الجزائر(وذوريمومصر()سوريامدادووعليق

)اليمن(،

تمتد،زاحفة،حوليةأومعمرةنبتة.فاطميلبلاب

تفصصذاتلممهميةالورقةسنتيمترا،أربعينإلىأفرعها

الأودية.بطونفيتنمو.شاحبةورديةوالزهرةضحل،

فيويوجد.الحقوللبلابنباتجنسإلىينتمى

العربيةالمملكةفينجدوفىالحجازوجنوبشمال

السعودية.

عليق.:الشائعةأسمائهومن

الزهرة،سهميةالورقة،معمرةعشبة.المتجمعاللبلاب

وبرية.هامةالنورةبيضاء،

هذايوجد.الحقوللبلابنباتجن!رإلىينتمي

السعودية.العربيةالمملكةفينجدوفيالحجازفيالنبات

(.)اليمنلوع:الشائعةأدمسمائهومن

سبعينارتفاعإلىتنمومعمرةنبتةالوبر.الناعماللبلاب

وردية.والزهرة،ناعمشمعريكسوهاسنتيمترا،

ولقلاقة.)قطر(رحيمة:الشائعةأسمائهومن

رمحية،والورقة،وبرية،شائكةنبتة.الوبرياللبلاب

.البياضإلىتضربورديةوالزهرة

هذايوجد.الحقوللبلابنباتجنسإلىينتمي

فيوالنفودنجدوفيوالشماليةالشرقيةالمنطقتينفيالنبات

السعودية.العربيةالمملكة

وسوريا(.)مصرورخامةرخامي:الشائعةأسمائهومن

،أجناسأربعةعلىألاسمهذايطلقالثور.لسان

الفصيلةالرابعوتحبعالبوراجينيةالفصيلةتتبعمنهاثلاثة

المركبة.

أعشابالجنسهذاأنواعترايكودزمابمجنس

أوراقها،صغيرةصحراويةشجيراتأومعمرةصحراوية

جرسية،منتظمة،زرقأوبيضوأزهارهامتقابلةعادة

لسانويمثلهقمية،نوراتفىالتركيبخماسية،الشكل

اللإفريقى.الثور

صغيرةأزهارهاعشبيةحوليةأنواعهأرنيبيا؟جنس

والزهرة،اللونبنفسجيةتكونحيثنادراإلاصفر،

سنبلية،شبهنورةعلىوالأزهار،التركيبخماسية

الروسى.الثورلسانويمثلهملونةوجذوره

حوليةأومعمرةأعشابوأنواعه،أنكوزةجنس

نورةعلى،اللونصفراء،الشكلقمعيةمنتظمةوأزهارها

.المصريالثورسمانويمثله،عقربية

معمرةأوحوليةأعشابوأنواعهبكرسبمجنس

الثورلسانويمثله،هامةنورةعلىمحمولةصفر،أزهارها

.الجذري
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شعيراتتكسوهامعمرةنبتة.الإفريقيالثورلسان

ذاتزرقاءوزهرتها،شريطيةورقتها،القاعدةمنتفخةبيض

.بالمزارعضارةنبتةوهيأصفر.حلق

للفصيلةالتابعترايخودزماجنسإلىالنباتينت!

المناطقفىمنتشرةنوعا35علىالجنسيحتوي.البوراجينية

الأنواعهذهولبعض،القديمالعالمفيوالدافئةالاستوائية

شمالفىالنباتهذأيوجدبذورها.فيالدهنمننسبة

السعودية.العربيةأطملكةافىنجدشرقوفيوجنوبهالحجاز

وخدرعميمةوالضبعشوك:الشائعةأسمائهومن

وحريق.

الورقة.وبريةصغيرةحوليةنبتة.الجذريالنورلسان

مشرحة.

المركبة.للفصيلةالتالغبكرسجنسإلىالنباتينتمى

أوروبافيمنتشرةنوعا45علىالجنسهذاويشتمل

ولاإفريقيا.وجبالوآسياالمتوسطالأبيضالبحروحوض

فىالنباتهذايوجد.الإفريقىالثورلسانبنباتلهعلاقة

السعودية.العربيةالمملكةفيالحجازشمال

.حوذان:الشائعةأسمائهومن

عشرةارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الروسيالثورلسان

ثلاثةالسفلىالورقةطول،الملمسحريرية،سنتيمترات

كاء""ير*رزبرجميع*ص!ي3ش؟ءحير*!ح!لم!رش؟بمإ،ممهـ!سحلا؟!بيكاير

الروسيالثورلسان

سنتيمتر،نصفوعرضهاالسنتيمتر،ونصفمشتيمترات

وتنمو.النورةمنواحدجانبعلىشاصيةقرمزيةوالزهرة

والطميية.الرمليةالتربفي

وأالإفريقىالثورلسانونباتالنباتهذابينعلاقةلا

الكحاليوهوالخاصجنسهفله،الجذريالثورلسان

52علىالجنسيحتوي.البوراجينيةوهىالخاصةوفصيلته

وإفريقياالمتوسطالأبيضالبحرحوضفىمنتشرةنوعا

المنطقةوفىنجدشرقفيالنباتهذايوجد.الاممتوائية

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقية

وكحل.وكاحلالأرنبشجرة:الشائعةأسمائهومن

عريضة،أوراقهاحوليةنبتة.المصريالنورلسان

صفراء.أزهارها

هذاتحملالتيبالنباتاتالمصريالثورللسانعلاقةلا

التابغالثورلسانهوبهخاصجنسالنباتفلهذا.الاسم

نوعا35علىالجنسهذايحتوي.البوراجينيةللفصيلة

آسيا.وغربإفريقياوجنوبوشمالأوروبافيمنتشرة

فىالنباتهذايوجد.طبيةخواصالأنواعهذهأ!بعض

السعودية.العربيةالمم!!فيالحجازشمال

ودبون.وشبيطالثورلسان:الشائعةأسمائهومن

فيالنباتاتهذهمنأنواععدةتوجد.الحمللسان

منها:،أحربيةاالبلاد

طول،السافقصيرةحوليةنبتة.الأبيضالحمللسان

وطولواحد.سبتيمتروعرضهاسنتيمترا،عشراثناالورقة

نصفوالعرضسنتيمترا،عشراثناالسنبلةالنورة

سنتيمتر.

لفصيلةالتالغالح!للسانجنسإلىالنباتينتمى

كونيةنوعا025علىالجنسيشتمل.الحمللسان

رعوية.قيمةالاخرولبعضهاطبيةخواصلبعضهاالانتشار،

هذايوجدنوغا.2هوهأجناس3علىالفصيلةتشتمل

الشماليةالمنطقتينوفىالنفودوفىنجدشرقفىالنبات

.الرمالفىتنمو.السعوديةالعربيةالمملكةفيوالشرقية

مهم.مرعىنباتوهى

الشرقية)المنطقةوربلربل:الشائعةأسمائهومن

وربلة.وينم(للمملكة

والورقة،حوليةأومعمرةنبتة.الأسطوانيالحمللسان

أسطوانية.سنبلةالنورة،ضيقةشريطيةإلىعريضةرمحية

بيضاء.صغيرةالزهرة

النباتهذايوجد.الأبيضالحملنباتلجنسينت!

والشرقيةالشماليةالمنطقتينفىالسعوديةالعربيةالمملكةفى

وينمة.لبيدةأم:الشائعةأسمائهومننجد.وفيالنفودوفي

الورقة،عشبيةحوليةنبتة.الأرنبرجلالحمللسان

وبرية.سنبلةوالنورة،رمحية



هذايوجد.الأبيضالحمللساننباتلجنسينتمى

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيالنبات

)سوريا(.ودنة:الشائعةأسمائهومن

الورقة،حوليةعشبيةنبتة.الطريقزادالحمللسان

والزهرة،وبريةسنبلةوالنورة،متوازيةعروقها،عريضة

بيضاء.

الجديولسانالحمللسان:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(صابونوورقالفارولسانالكلبولسان

وسوريا(.)المغربومصاصة

هذايوجد.الأبيضالحمللساننباتلجنسينتمى

المملكةفيالحجازجنوبوفيالجنوبيةالمنطقةفيالنبات

السعودية.العربية

وبرية،،ساقبلاحوليةنبتة.سبوجيلالحمللسان

سنتيمتر،نصفوعرضهامشتيمتراعشراثناالورقةطول

سنتيمتروعرضهاسنتيمتراتثلاثةطولهاسنبلةالنورة

ويختمي.الطمييةالتربفيينموبيضاء.والزهرةواحد.

المملكةفيويوجدألابيض.الحملسماننباتلجنس

المنطقتينوفيالخاليوالرلغنجدفيالسعوديةالعربية

والشمالية.الشرقية

الشرقية)المنطقةقريطاء:الشائعةأسمائهومن

النعجة.ولقمةوكبالتق(للمملكة

سبوجيلالحمللسان

915العربيةالبلادفىالبريالنبات

أرتفاعإلىتن!وحوليةنبتة.الساققابضالحمللسان

سنتيمتراتعشرةطولها،بسيطةوالورقةسنتيمترأ،عشرين

،الساقحولقابضةوالقاعدةواحد،سنتيمتروعرضها

سنتيمترونصفسنتيمتراتأربعةطولها،سنبلةالنورة

بيض.والأزهارالسنتيمتر،ونصفواحدسنتيمتروعرضها

والطميية.الرمليةالتربفيتنمو

يوجد.الأبيضالحمللساننباتلجنسالنباتينتمي

الشرقيةالمنطقتينوفينجدوفيالحجازشمالفىالنبات

السعودية.العربيةالمملكةفيوالشمالية

ودنة.والنعجةختانة:الشائعةأسمائهومن

،الساقعديمةحوليةنبتة.الأرضنجمةالحمللسان

عشرةطولها،كثيفةسنبلةوالنورة،مفصصةالورقة

الرمليةالتربفيتنموواحد.سنتيمتروعرضهاسنتيمترات

والطميية.

هذايوجد.الأبيضالحمللساننباتلجنسينتمي

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيالنبات

)سوريا(وينموربلةوأذينةقريطاء:الشائعةأسمائهومن

.الغرابورجلالعقعقورجل)الجزائر(الدجاجةورجل

الورقةطول،الورققليلحوليسرخس.الحيةلسان

الرمالعلىتنمو.سنتيمترانوعرضهاسنتيمتراتخممسة

المتحركة.الساحلية

ا
آ؟3
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الحيةلسان

لسانلفصيلةالتابعالحيةلسانجنسإلىالنباتينتمي

يحتوي،أصلأرشجونياتتابعةلازهريةالمجموعةوهذه،الحية

فوائدأجعضهاالانتشار،كونيةضمبهنوعا45علىالجنس

على4الفصيلةوتشتمل.للزينةيزرعوبعضها،طبية

العربيةالمملكةفيالنباتهذايوجدنوعا.6وهأجناس

أجحرينواعمانوسلطنةسوقوةوجزيرةواليمنالسعودية

إفريقياجنوبوفيالامشوائيةالمناطقفىوينتشر،والكويت

.وأفغانستانالهمدشمالوإلىإيرانومن

جزئياتطفلامتطفلةخشبيةأنواعه.اللورانسس

الخضرةدائمةوأوراقها،والطلحالسدرأشجارعلى

والمبيض،خيميةنوراتفيحمراءوأزهارها،جلدية

لمسفلي.

دائمة،معمرةخضراءطفيليةنبتة.الطلحلوراندسس

النورةأماحمراء.وزهرتها.جلديةعريضةأوراقها،الخضرة

أشجارعلىتتطفل.ملتحمةالزهرةوبتلات.فخيمية

والسدر.الطلح

للفصيلةالتابعالهدالجنسإلىالنباتينتمي

وتشتمل.نوعينعلىالهدالجنسويشتمل.اللورانثية

جزئيامتطفلةكلهانوعا.49و.جنسا07علىالفصيلة

داخلإلىممصاتبإرسالوذلك،أخرىنباتاتعلى

طعامهبعولالهدالنباتويقوم،العائلالنباتأنسجة

الضوئي.بالتركيب

واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد

وفلسطينومصروالحسودانأثيوبياوفىعمانولمملطة

واليمن.

شيقرووخفالوهدالعنم:الشائعةأسمائهومن

)اليمن(.

معمرةطفيليةخضراءنبتة.الزهرةالمنحنياللورانسس

حمراءوالزهرة.جلديةشريطةورقتها،الخضرةدائ!ة

أشجارعلىتتطفل.خيميةوالنورة،البتلاتمنفصلة

الطلح.

ويوجد.الطلحلورانسسنباتجنسإلىالنباتينتمي

شرقشمالوفيواليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفي

الأو!عط.الشرقوفىالامشوائيةإفريقيا

.وخضالشيقر:الشائعةأسمائهومن

وبريكسوهاعشبيةالجنسهذاأنواعتكونالماثيولا.

الأبيضمنها،الأنواعأزهارالوانوتختلفالش!!نجمى

خردليةف!الثمرةأما،الرصاصيومنهاأجنفسجياومنها

عندقرنينذاتوعادة،مصراعينذاتأسطوانيةأوشريطية

اقتصادية.فوائدالماثيولاولأنواع.القمة

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.العربلةالماثيولا

معكوسة،رمحيةوالورقة،نجمىوبريكعسوهاسنتيمترا،

الثابتةالرمالفيتنمو.مجعدةوالبتلاتحمراء،والزهرة

السواحل.وعلى

الصليبية.للفصيلةالتابعالمنثور،لجنسالنباتينتمى

أوروباغربفيمنتشرةنوعا55علىالجنسهذايشتمل

للزينة،بعضهاويزرع.المتوسطالأبيضالبحروحوض

المساء.فىخاصةقويةعطريةرائحةولبعضها

وفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد

.الأردنوفيسيناءصحراء

الشرقية)المنطقةشقاري:الشائعةأسمائهومن

وحمحم.ومنثور(للمملكة

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الرائحةالليليةالماثلولا

والزهرة،مفصصةالسفلىوالأوراقسنتيمترا،أربعين

الثمرةطوليبيئ،قرنينذاتوالثمرةالأصفر،نحوقرمزية

الرملية.البيئاتفيوتكثر.سنتيمتراتستة

وذالنوعوهو،العربيةالماثيولاجنسإلىالنباتينتمي

المساء.فىالقويةالعطريةالرائحة

السعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

وفلسطين.والأردنولبنانوسورياليبياوفىوالكويت

.شقارة:الشائعةأسمائهومن

أربعينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.مالكولمثيولاما

نحوتميلورديةوالزهرة،قاعديةأوراقهاسنتيمترا،

ستةالثمرةطول.داكنةعروقذات،القرمزي

التربفيتنمووأحد.مليمتروعرضهالشتيمترات

الطميية.الرملية

نباتلجنسالتابعةوالنباتاتالنباتهذابينعلاقةلا

وهوبه،الخاصجنسهالنباتفلهذا.العربيةالماثيولا

هذايحتوي)الصليبية(،نفسهاللفصيلةالتالغمالكولميا
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الأبيضالبحرحوضفيمنتشر!نوعاء3علىالجنس

أسمائهومن.للزيخةيزرع!،أفغانستانإلىالمتوسط

إس.سليح:الشائعة

أوراقها،شجيريةتحت..اهذاأنواعا!ليكروميريا.

فىبيضاءأوبنفسجيةصغييرةوأزهارها،ودقيقةتامة

مموارية.نورةعلىحلقات

أوراتها،معمرةنبتةر.ا!ز!الثنائيةالميكروميريا

عوي!.بيضاءوأزهارها،صغيرة

للفصيلةالتابعنخلميكروميرياإلىالنباتينتمي
فىمنتشرةنوعا07على..اهذأيحتوي.الشفوية

إلىالمتوسطالأبيضالبحرحوضومنطقةالكناريجزر

الأنواعهذهبعض.الصينغر!إوجنوبالهملاياجبال

شميزةويبوسة:ئعةاألممائهومن.للزينةيزرع

.سوريا()

إلىتنمومعمرةإصحراويةنبتةسيناء.ميكروميربا

وأزهارها،صغيرةبسيطةأورا!سنتيمترا،عشرينارتفاع

قرمزية.

الثنائيةالميكروميريالاتجنسالنباتهذايتبع

الأزهار.

سلسعلة.:الشائعةأسمائهومن

حلقاتفىأزهارذاتمعمرةأعشابأنواعه.النعناع

بنفسجيالشكلقمعىوتويج،سنبلةأوعنقوديةنورةعلى

قوية.نعناعيةالنباتورائحة،شاحب

مسننةأوراقها،معمرةنبتة.الورقالصغيرالنعناع

متفرعة،والشعيرات،وبرية،الحافةمتموجةصغيرة

الجداولحوافعلىتكثر.شاحبةقرمزيةوأزهارها

الماء.وقنوات

الشفوية.للفصيلةالتابعالنعناعلجنسالنباتينتمي

المعتدلةالمناطقفيمنتشرةنوعا25علىالجنسهذايشتمل

لأجلسحيقةأزمانمنذيزرعبعضها.القديمالعالممن

.النعناعزيتأستخلاصلأجليزرعوبعضها،النكهة

الماء.وحبقونعناعحبق:الشائعةأسمائهومن

إلىتنموقائمةمعمرةنبتة.الورقالطويلالنعناع

أربعةطولها،بسيطةورققهاسنتيمترا،خمسينارتفاع

وبرية.ورديةوأزهارها،سنتيمترانوعرضهاسنتيمترات

جنسالنباتهذايتبعومجاريها.المياةقنواتبجوارتكثر

نعناع:الشائعةأسمائهومن.الورقصغيرالنعناعنبات

وحبق.

وأوراقهاشجيريةأوعشبيةالجنسهذاأنواعالنيلة.

أزواجمنعددمنالمركبةالورقةوتتكونمركبةأوبسيطة

تكونوقد،أزواجوعدةواحدزوجبينيتراوحالوريقات

وعادةفراشيةوالأزهار،وريقاتثلاثيةأوصباعيةالورقة

العلمتسمىعلياكبيرةبتلةمنالفراشيةالزهرةتويجيتكون

الداخلوإلى.الأجنحةتسميانداخليتينجانبيتينوبتلتين

.القاربتسميانملتحمتيننصفصغيرتانبتلتانتوجد

وغالبا،أسطوانيةأوشريطيةتكونقد،قرنيةوالثمرة

البذوربينمتخصرة

اقتصادية.فوائدالجنسلأنواع

حمرلامعةأشواكها،شائكةمعمرةنبتة.الشوكيةالنيلة

.وريقاتثلاثيةوالورقة،ورديةوالزهرةصفر،أو

القرنية.للفصيلةالتابعأنديقونلجنسالنباتينتمي

المناطقفىمنتشرةنوع007علىالجنسهذايحتوي

الأندقولصبغةهاممصدروبعضها،والدافئةالاستوائية

الاخرالبعضأوراقوتباعأحدها.النباتوهذا)النيلة(

هذايوجد.المشهورةالهنديةالكريلأطعمةلتضاف

وجنوبشمالفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنبات

أسمائهومن.الجنوبيةوالمنطقةوالنفودنجدوفيالحجاز

حل.:الشائعة

وزهرتها،مركبةورقتها،معمرةنبتة.العربيةالنيلة

حمراء.

أسمائهومن.الشوكيةالنيلةنباتلجنسالنباتينت!

ويدرة.نيلصبغ:الشائعة
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زرقتها،متفرعة،اللونفضية،معمرةنبتة.الفضيةالنيلة

قرمزية.والزهرة،مركبة

هذاجديو.أ!شوكيةاأضيلةانباتلجنعرالنباتينتمي

السعودية.أحرليةاالمملاصةفيالحجازجنوبفيالنبات

ذات،مرحجةورقتهااللود،فضيةنبتة.المفصليةالنللة

وردية.صغيرةوالزهرة،فضيوبر

فيويوجد،الشوكيةالنيلةنباتلجنسالنباتينتمي

الشائعة:أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفينجد

نلة.

أرهارها،حوليةعشبيةالجنسهذاأنواع.الهيبكوم

رلاعيةوأزهارها،مقسمةأوراقهامخدر،عصيرذات

.راجذوال!تمتخضردثمارذاتوهى،كيبالتر

إلىترتفعصغيرةحوأجةنبتةالأزهار.صغيرالهيبكوم

مشرحة،رقتهاو،أالرماتغمرهامعنتيمترا،عشرخمسة

بنفسجية.والأغصان،أنبوبيةوزهرتها

علىالجنسهذايحتوي،هيب!صملجنسرالنباتينتمي

إلىالمتوسطالأبيضاالبحرحوضفيمنتشرةنوعا51

علىالأنواعامعظماويحتوي.الصينوشمالآممياوسط

نقل،الفيوماريةالفصيلةإلىالنباتوينتمي.قلويةشبهمواد

الهيب!صمية.الفصيلةهيلهخاصةفصيلةإلىحديتا

فيالسباتهذايوجدنوعا.45و.جنسا18علىيحتوي

ومن.السعوديةأعربيةاالمملكةفيالحجازجنوبوفينجد

قرين.:الشائعةأسمائه

ثلاث!تارتفاعإلىتنموحوأجةنبتة.المتدليالهيبكوم

سنتي!تراتعشرةطولها،بسيطةورقتهاسنتيمترا.

صفراء،الزهرةرالسنتيمتر.ونصف!!شتيمترانوعرضها

نصفوعرضهالمشتيمتراتأربعةطوأ!اأسطوانيةوالثمرة

سنتيمتر.

ويوجدالأزهار،اصغيرهيب!صمنباتجنسإلىينتمي

البحرلنوفىأسمعوديةاالعربيةالمملكةافيالنباتهذا

آسيا.غربوفيإفريقياشمالوفيأممويتوا

المملكة()شرقيالثربيبأم:أصثمائعةاأمعمائهومن

.()المغربونفيخة

هلييانثرمومجنص!ع!الاسميطلقالصخور.ورد

وأشعجيريةالجنسهذاوأنواعالسستية،للفصيلةالتابم

ذات،تامةأوراقها،حوليةتكونمانادرامعمرةأعشاب

نورةعلىمحمولة،ورديةأوصفراءوأزهارها،أذينيةحافة

علبة.والثمرة،كاذبة!عنبليةأوعنقودية

إلىتنمونبتةاللبرادور.شايبأوراقالصخورورد

مشتيمترالورقةطول!شتيمترا،وعشرينخمسةارتفاع

واحد.سنتيمتروعرضهاأ!شتيمتر،اونصفواحد

الطميية.التربفيتنمو.متجمعةأرفرديةوأزهارها

يوجد.الورقصفصافىالصخوروردنباتيتئجنس

العربيةالمملكةفىالشرقيةالمنطقةوفينجدفيالنباتهذا

السعودية.

الشرقية)المنطقةوجريدرقروق:الشائعةأسمائهومن

.جردد!ا(أ!ل!ملكة

ورقتها،معمرةنبتةالأزهار.جالسالصخورورد

صفراء.وزهرتهاعسقود،والنورة،عريضة

يوجد.الورقصفصافىالصخوروردنباتجنسيتبع

السعودية.العربيةالمملكةفىالحجازجنوبفىالنباتهذا

وصباطةوزقزقرخيمة:الشائعةأسمائهومن

وشمهري.

تنمو،قائمةحوليةنبتة.الورقصفصافيالصخورورد

الأفرعمنالعديدسنتيمترا،عشرينرخمسةارتفاإلى

سنتيمتر.نصفوعرضهاسنتيمترانأ!رقةاأصوأ!ممبصتا!،

صفراء.وزمرتلها

للفصيلةالتابعالشمسشجرةلجنصرالنباتينتمي

أوروبافيمنتشرةنوعا011علىالجنصيشتم!ط.السستية

آسياوسطإلىإفريقياشرقوشمالأسكبرىاالصحراءوفي

عالمناوفيللزينةمعظمهايزرعأمري!صا.وحنوبوشمال

على7الفصيلةتشتملبالفمقبعضهاوجوديرلبطالعربي

نوعا.175وأجناس

المملكة()شرقىوجريدرقروق:أصشائعةاأسمائهوم!

اجرد..

ثلاثينارتفاعإلىإلىتنمونبتة.القاهريالصخورورد

المدورةالورقةقطر،نجميةشعيراتت!سسوهاسنتيمترا،

الرمليةالتربفيوتنموصفراء.وزهرتهاواحد،سشيمتر

لصخرية.وا

ومن.الورقصفصافيأصخوراوردنباتجنسيتبع

الشرقية)المنطقةالسويقةوأمرقروق:الشائعةأسمائه

وقفميم.)الجزائر(ورقاقةوخشينوالإجردللممدف(

طول،نجمىوبريكسوهاقزميةنبتة.ليبيالصخورورد

سنتيمتروعرضهاالسنتيمترونصفواحدسنتيمترالورقة

تنمو.النورةمنواحدجانبعلىالأزهاروتكونواحد،

الضحلة.الرمالفي

يوجد.الورقصفصافىأصخوراوردنباتجنسيتبع

المنطقتينفيالسعوديةالعربيةألمملكةافيالنباتهذا

والنفود.نجدوفيوالشرقيةأجةالشما

ولرقةالسويقةوأمرقروق:الشائعةأسمائهومن

ورقروقوإجردوجريد(للمملكةالشرقية)المنطقةوأرقاء

.ورعالورعلة)الجزائر(ورقة)قطر(

منبالعديدالعربيةالبلادتزخر.والشجيراتالأشجار

منها:نذكر.والشجيراتالأشجارأنواع
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الورقة،الحولثنائيةنهتة.الورقأسودالدبآذان

خيمية.النورةصفراء،الزهرة.وبرية،قاعدية

نوعا036جانبإلىالدبآذانلجنسالنباتينتمى

تكونالحولثنائيةعمومهاأاجمشابفىأنواعوهىاخر، وبذورثماروتستخدم،قاقاعدةعندمتجمعةأوراقها

للزينة،تزرعالأنواعوبعضالأسمماكلإبادةبعفالأنواع

بعدحتىالإنباتعلىمق!رةللجذورأنالعلماءوأكد

نوعصناعةفيالأنواعفيأورافوتعستخدماعام،..

التنفسى.الجهازفىأامراضمنيعانونللذينالسجائرمن

وهي،الإسكروفيولاريةالفصييلةإلىالنباتينتمي

4ء.و.جنسا222!اليتضمالانتشاركونيةفصيلة

وآسيا.أوروبافيمنتشرةالجنسوأنواع.نوع

الورقأسودوبوصيردإلوق:الشائعةأسمائهومن

.()اليمنفوعنا

إلىتضربخضراء،ملتفةأمعمرةنبتة.البينأكستلما

وردية.والزهرة،الصفرة

العشارية،للفصيلةالتالغأ!4جنسإلىينتصي

القديم.العالمفيخاصةصاستوا!-أنواع4الجنسويضم

تؤكلالثمارانوورد،طبيةخواصلهملتفالنباتوهذا

348علىالعشاريةالفصيلةوتحتوي.المجاعاتأوقاتفي

أشجار.فيهااكونمانادرانوع،092و.جنسا

فىجنوبهوفيالحجازش!لفيالنباتهذايوجد

ولبينة.لبين:الشائعةالمههرسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

ارتفاعإلىتنموالتفرعة:شجيرةكارداس.برقوق

مشوكةالاغصان.داكنبنماقلفذاتأمتارخمسة

إلىالشوكةطوليصل.متفرعةغيرأومتفرعةوالأشواك

الورقةطوليصل،بيضية!بلةأوراقها.سنتيمتراتأربعة

أما.سنتيمترأتخمسةإلى.وعرسنتيمتراتثمانيةإلى

إلىالواحدةطوليصل.قرمز!ةأوفبيضاءالأزهار

واحد.سنتيمترإلىقطرهايصيلكرويةوالثمرة.سنتيمترين

نوعلعملتخميرهاويمكنتؤكلسوداء،أواللونقرمزية

الخل.من

جنوبفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

ويمتداليمنفيكذلكإيوجد،الجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

جبالوعلىالسودانغربفييكثرحيثإفريقياإلىنطاقه

الأحمر.البحر

الصدر،أوجاعلعلاجأفريقيافيالنباتجذريستخدم

لطردالمنازلأسقفعلىالشيرةأغصانتعلقكينياوفي

رائحةلإزالةالسمكمعابأورمنقطعوتطخ،الثعابين

القوية.السمك

فصيلةوهيالسلامشريةالفصيلةإلىالنباتينتمى

علىيحتويالذيكاريسا..النباتينتمى،امشوائية

القديم،العالممنالاستوائيةالمناطقفىمنتشرةنوعا37

أحدها،النباتوهذا،السياجاتلعملبعضهاويزرع

منها:شسائعةعربيةأسماءولهالاخر.البعضثماروتؤكل

.وعرمياسروأميرولعدلوع

سبعةارتفاعإلىتنموصغيرةشجرةالمر.البلسم

لامأخضروقلفها.عطرةراتينجيةمادةذاتوهيأمتار،

عادةاللونقرمزيةوالأفرع.صغيرةقطعإلىمتكسر

الوسطى،وريقاتثلاثمنمركبةوأوراقها.وشائكة

علىمجموعاتفى،جانبيةالنورةالأكبر.هيمنها

بنيةإلىرماديةالثمرةحمراء.الأزهار،مورقةغيرأغصان

سنتيمترإلىطولهايصلالقمةحادةحسليةبيضية،اللون

واحد.

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

الجبالفىويكثرالشرقيةالمنطقةوفيشمالهوفيالحجاز

جنوبوأصلهالسودانفيالسافاناإقليموفيإفريقيافي

إفريقيا.

كذلكويفرزالمر،تشبهرأتينجيةمادةالنباتيفرز

راتينج07%منخليطوهوالعربىالصمغيشبهصمغا

إفريقيا.بعمأجزاءفىعطرويصئمنهصمغ.3%و.

إفريقيا،غربفيالارضةلحشرةطارداالراتينجويستخدم

لدغةموضعبالمبكللىخلطهمعالقلفمسحوقويوضع

للثمرةأنويعتقدهذاإفريقيا.غربفيأيضئاالثعبان

الأمعاء.اوجاعلمعالجةخصائص

فصيلةوهىالبخوريةالفصيلةإلىالنباتينتمي

البشام.لجنسالنباتوينتمي،استوائية

ومقلمقلمنها:والشائعةالعربيةالأسماءمنعددله

.السودانوخروبمكى

قلفها.الأغصاننحيلةعطريةصغيرةشمجرةمكة.يلسم

الوسطىالوريقةوتكون،وريقاتثلاثيةوالورقة،رمادي

.الشجرةعلىمحدودالأوراقوعددفصوصثلاثةذات

الجنس،وحيدةوالزهرة،واحدةنواةذاتحسلةوثمرتها

عن)يقالالأمالنباتعلىوكلاهما،مؤنثةأو،مذكرةإما

(.مسكنوحيدإنهالحالةهذهفيالنبات

جنوبفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

اليمن.فيويوجد.الجنوبيةالمنطقةوفيشمالهوفيالحجاز

أجلمنتربيتهتصعبالنباتهذاأنالعلماءوذكر

وقد.أوراقهتسحقحينالنافذةالبلسمرائحةعلىالحصول

كانتمصرفىالشجرةهذهلزراعةمحاولةأولأنجاء

داخلقديمةأزمانمنذالقاهرةبمحافظةالمطريةحيفى

الإنجيل.فيمذكورةالشجرةأنوردكما.مسيجةحدائق

القرنفيثيوفراستوسمنهمأقدمونعلماءذكرهاقد

،الأولالميلاديالقرنفىوديسقوريدسالميلادقبلالثالث
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طريقعررومادخلتقدالشجرةأنبيلاينىويعتقد

م(.)9-97فسبازيانيدعىرومانيإمبراطور

نبيإلىسبأملكةأهدتهاالشجرةأنيرىمنوهنالك

جليدجبلفيزراعتهاوتمتالصلامعليهسليمانالله

أحدلاحظوقد(.القديمأحلميأاسمهاأخذت)حيث

في،اللطيفعبداسممهإنويقالالقدماء،العربالأطباء

طبقتين؟م!قلفاللشجرةإنالميلاديعشرالثانيالقرن

خضراءوالداخلية،وخفيفةاللونحمراءمنهالخارجية

خلالالشجرةمنراتينجيةقطراتتنحدر.وسميكة

الشجرةمنأجزاءبإصابةأيضاالناسويقومالصيف

منهايستخلصالتيالمادةهذهتدفقلامعتعجالبجروح

مستودعاتخزائنفيتخزينهيتمجدانادرزيتبعدفيما

النباتمنيخرجفهوالبلسمأما.بعنايةويحرسالحاكم

ويستخدمللهواءتعرضهحينشصلبسائلهيئةعلىأيضا

اكالمساأمراضمنهاالأمراضبعضلعلاجالحالتينفي

الشرقية.العطورصناعةفىويدخل،الجروحومداواةابىقي

فصيلةوهيالبخوريةالفصيلةإلىالنباتينتمي

ء18!مالذيالبشامجش!إلىالنباتينتمي.امشوائية

العربيةالجزيرةضمبهإلىومدغشقرإفريقيافيمنتشرةنوعا

راتينجيةموادالأنواعهذهمعظميفرزالهند،وغرب

والبشام.البلسم:ويسمىوالعطورالطبفيتستخدم

ارتفاعإلىتنموالخضرةدائمةشمجرة.الهنديالتمر

رماديالقلف.متدليةوالأغصانمتينةالساقمترا.عشرين

عشر!شةإلىطولهايصلمركبةوالورقة.متشققاللون

ثمانيالوريقاتأزواجعددبالشعر.مكسوةوهيسنتيمترا

إلىطولهايصلمتماثلةغيرمتطاولةالوريقةوتكون.عشرة

النورةأماواحد.مشتيمترإلىوعرضهاسنتيمتراتثلاثة

تكونسنتيمترا.وعشريناثنينإلىطولهيصلفعنقود

الزهرةوتكونحداثتها.فياللونحمراءالأزهاربراعم

قرنيةوالثمرة.برتقاليةأوحمرخطوطذاتصفراءالمتفتحة

صعنتيمتراعشرأربعةإلىطولهايصلمستقيمةأومقوسة

غيرأحياناوتكون.مشتيمتراتثلاثةإلىعرضهاويصل

.بذراتعشرإلىالبذورعدديصلالتخصر.منتظمة

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

مناطقبعضفيأيضاويوجد،الجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

ويكثر.هنديفأصلهمنزرعايكونوقد،العربيةالجزيرةشبه

السافاناحزاموفيوالهندالامشوائيةإفريقيافيكذلك

.بالسودان

العربخليسمىالنباتأنالسلفعنورد

عدةعنهوذكروا،يذبللمالذيالحديثوأجودهلحموضته

نأوورد،مسهلةتستعملثمارهأنمنهاا!عتطبابات

عنبدلآالثمرةعصيريستعملونكانواالقدماءالبحارة

فقدأرتريافىأما"!ج".فيتامينعلىلاحتوائه،الليمون

الملارياعلاجفىاللونالأسودالثمرةمعجونأمشخدموا

منهتصنعخاصةلذعةلهحلوالثمرةوأبوالدوسنتاريا.

الثماروتحتوي.خفيفملينوهوالحافظةوالموادالمشروبات

حمضمنكبيرةنسبةعلىالنفججمرحلةتحاوزتالتي

.النحاستلميعفىمنهاويستفادالطرطريك

ذاتفصيلةوهىالقرنيةالفصيلةإلىأضباتاينتمى

إلىالنباتينتمي.وطبيةوغذائيةورعويةاقتصهماديةأهمية

العربيةالأسماءمنعددللنبات.هنديالتمرجنص

ودارعباريووصباروحومرحمرمنهاوالشائعة

وعماري.وعمبردوعرديبسعدودارالأسودان

.الهنديالمر:أيضاانظر

وأفرعها،وبرية،معمرةنبتة.الساقالبدضاءالجعدة

بيضاء.زهرةوذات،وبريةصغيرةوأوراقها،ا!مةاحادة

هامة.والنورة

للفصيلةالتالغطوقريونجنسإلىالنباتينتمى

الانتشار،كونيةنوع001علىيحتويالذي،الشفوية

يستخدمبعضها،المتوسطالأبيضالبحرحوضفيخاصة

وبعضها،كالشايمشروبهيئةعلىالقدممنذالطبفي

جنسا422علىالفصيلةوتشتمل،للأصباغمصدر

.نوع056.و

.جعدة:الشائعةألمممائهومن

ورقتها،وبريةمعمرةجنبة.الورقمولينيالملوكحب

الحافة.كاملةأومسننة

ينتميالذيالملوكحببنباتالنباتلهذاعلاقةلا

نفسها.الفربيونيةالفصيلةمنالنباتينوكلاآخر،لجنس

نوعا21علىيحتويالذيالتنومجنسإلىالنباتينتمي

إلىالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبافيمنتشرة

زيتبعضهامنيستخلصالهند.إلىالاممتوائيةإفريقيا

أصباغالاخربع!هاومنالصابونصناعةفييدخلبذرة

.الطعاملتلوين

وفىالحجازوجنوبشمالفيالنباتهذايوجد

فيوالربرإلخالىنجدشرقوفيوالشماليةالشرقيةالمنطقتين

التنوم.لجنسالنباتهذاينتمي.السعوديةالعربيةالمملكة

.وتنومالجملرقي:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنموالتفرعكثيفةشجرة.إيزلخشب

بيضيةبسيطةوأوراقها.اللونمحمرناعمالقلف.المترين

عرضهاويصلسنتيمتراتخمسةإلىطولهايصلالشكل

الزهرةأماالأزهار.محدودةوالنورة.مشتيمتراتثلاثةإلى

السنتيمتر.ونصفسنتيمترإلىطولهايصلفصفراء

سنتي!تراتخمسةإلىطولهايصلمشوهةوالثمرة

تؤكل.الواحد،سنتيمترإلىوعرضها
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جنوبفيالسعوديةأبيةاالمملكةفىالنباتيوجد

ومصرسوقطرةجزيرةوفىعمانسلطنةفيويوجدالحجاز

البشام.لنباتمرافقاويكونوالسودان

معخلطهبعدوالسيقانا!ورا!مسحوقمنيصنع

فيويباعإفريقيافيوالحيوىالكيكمنأنواعالحبوب

أخشابرماديستخدمد،النباتثماروتؤكل.الأسواق

ويستخلصإفريقيا.فىا+أمراضبعضمعالجةفىالنبات

لمعالجةالأوراقوتستعمل،للتسمممضادةموادالنباتمن

الزهريةالبراعموتمضغوالدوسنت!رياوالحمياتالكحة

منبهة.مادةعلىلاحتماائهاالهندفيالحديثةوالأوراق

انتشارذاتوهيالقباريةالفصيل!إلىالنباتينتمي

يحتويالذيالقفمبجيسإلىالنباتينتمى.استوائي

العالممنالاستوائيةالمن!طقفيمنتشرةنوعا03على

العربيةالألحمماءمنعددوللنباللإفريقيا.خاصة،القديم

وطريح.وعسللوقرةسرحمنها:والشائعة

شبه،مضلعةأغصانذات،معمرةنبتة.التبسخشب

وعرضهامشتيمتراتستةطولها،شريطيةوالورقة،مجنحة

حمراء.والثمرةواحد،سنتيمتر

للفصيلةالتالغفينتوسجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوع006علىالجن!ر!هذاويشتمل.الفربيونية

وبعضها،للزينةيزرعبعهحها.والدافئةالاستوائيةالمناطق

خلاصةتستخدموبعضها!طبيةخواصولهاثمارهتؤكل

.الأسماكلتسميمأجزائهبعض

الحجازجنوبفياسعوديةاالعربيةالمملكةفىيوجد

خلف.:ال!نيمائعةأسمائهومن.نجدشرقوفى

ارتفاعإلىالباندهننجرةتنمو.شجرة،الباندهن

مركبة،وأورأقها،ثالسياطنحيلةأفرعهاأمتار،خمسة

ويصلسنتيمتراتأربعةإلليطولهايصلرمحيةالوريقة

ثلاثينإلىالنورةطوليصل.سنتيمتراتثلاثةإلىعرضها

اللو!إصية.ورديةالأزهارسنتيمترا،

شممالفىالسعوديةبيةاالمملكةفيالنباتيوجد

عمانوسلطةاليمنفى.يوكماوجنوبهالحجاز

إفريقياشرقوشمالول!مورياالمتحدةالعربيةوالإمارات

الصخورعدىويكثرآصليا،غربوجنوبالاستوائية

الهندجزرفيويزرع،الأوديةوبطونالجبليةوالسفوح

وجنوبها!أمريكاوشمالالغربية

الأعمالفييدخلالذيالبانزيتالبذورمنيستخلص

منذاللإغريققدماءعرفهياقد،الساعاتصناعةوفيالفنية

الحديثةوالثماروالأزهارالأوإقتؤكلوقدالعصور.أقدم

كالفجل،عوضاالجذرويمإكل،القبائلبعضعندخضارا

علىوتحتوي،السودانيل.اكأنهاالملايوفيالبذوروتؤكل

العامة.لل!محةالمفيدالفوسفورمنعاليةنسبة

شمالتستوطنالتيالبانيةللفصيلةالنباتيختمي

يختمى.أغصانهبليونةالنباتويمتاز،الاستوائيةواسياإفريقيا

فيمنتشرةأنواع01يضمالذيالبانجنسإلىالنبات

شبهموادعلىويحتويواسيا،إفريقيافيالجافةشبهالمناطق

يصنعالذيوخشبهببذورهدهنهجانبإلىويستفاد،قلوية

والرأيون.السيلوفينمنه

الفجل.وشجرةاليسار:اسمالشجرةعلىيطلق

وأخرىمذكرةشجرة)أيالمسكنثنائيةشجرة.الدوم

ثنائيةساقذاتمتراعشرستةارتفاعإلىتنمو(مؤنثة

نهاياتعندمتجمعةالشكلمروحيةالأوراق.التفرع

سنتيمترأ،وسبعينخمسةإلىالورقةطولويصل.الأفرع

أعصاينشرح،شريطيةوالفصوص،مفصصالورقةنصل

،اشواكذوالورقةعنق،معنقةوالورقةتقريبا،منتصفهحتى

إغريضية.نورةفيوالأزهار.أعلىإلىمنحنيةالأشواك

مضلعةكرويةالثمرةالمتر.وربعمترإلىالنورةطوليصل

ملساء،،اللونبنية،سنتيمتراتثمانيةإلىقطرهايصل

.واحدةنواةبداخلها،السطحلامعة

شمالفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

منأخرىمناطقوفيالجنوبيةالمنطقةوفيالحجازوجنوب

.السودانوفيمصروجنوبىالعربيةالجزيرةشبه

والحصائرالحبالعملفيالنباتأوراقتستخدم

فيوكذلك،أليافمنعليهتحتويلما،والخياموالعشمق

عاجيةزرائرالنواةمنوتصنع.الورقمنضربصناعة

لعملالثمرةتسحقكماالعطور،لحفظصغيرةوأواناللون

للجدارالخارجيةالطبقةوتؤكل،الجروحبهتغطىمسحوق

الشجرةخشبمنويستفاد،المذاقسكريةوهى،الثمري

أما.الأرضةافةيقاوموهوالريقنواتعملوفىالبناءفى

فوقظهورهابمجردوتؤكلتجمعفهيالصغيرةالبادرات

صغيرةأجيالملاحظةعدمأسبابأحدوهذا،التربةسطح

.للشجرةالسن

نخيلتضمالتىالنخيليةالفصيلةإلىالنباتينتمى

14يضمالذيالدومجنسإلىالنباتينت!التمور.

ويزرعوالهند،العربيةالجزيرةوشبهإفريقيافيمنتشرةنوعا،

النباتهذافيالثمرةقشرةأليافولمذاق.للزينةبعضها

والشائعةالعربيةالألمسماءمنعددوللنبات.الزنجبيلطعم

.والدوموالوقلوالخزموالخفملافالمقلشجرة:منها

.شجرة،لدوما:أيضاأن!

ارتفاعإلىتنموالخضرةدائمةشجرة.العربيةالروكة

الأغصعانويكسومقشراللونرماديقلفهامترا.ثلاثين

مركبة،الورقة.القديمةالأوراقندباتوعليهاأصفرشمعر

سنتيمترا.عشرخمسةإلىالقميةالوريقةطولويصل

أما.سنتيمتراتعشرةإلىطولهايصلجانبيةوالنورة
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يةحصراياهازرباعيةعلبةوالتمرة.مصفرةفبيضاءالأزهار

حينأطوناحمراءسنتيمتراتثلاثةإلىقطرهايصل

سامة.،اللونبنيةوالبذورنضجها.

أسسعودية،االعربيةالمملكةفىأضباتاوجوديسجللم

خاصةالسودانفىويكثر،العربجزيرةفىموجودولكنه

الأنهار.وضفافالجبليةالمناطق

والمراكبالأثاثاصناعةفىالضجرةخشبيوظف

مافورادهنيسمىزيتالبذورمنويستخلصالميرة،

المناطقبعضوفى،والشموعالصهمابونصناعةفييدخل

الجذورتستخدم.للطعامزشاليصلحخاصةبطريقةيعالج

الحمىلعلاجإفريقياجنوبوفيالاستوائيةإفريقيافى

الهردق.علاخوفىوملينا

استوائيةوهيالتينيةالفصيلةإلىالنباتينتمى

يحتويالذيترايخلياجنسإلىالنباتينتمىالانتشار.

خشبالنباتوأ!ذاوآسياإفريقيافيمنتشرةنوعا86على

الرجاء،رأسماهوجنىأيضابالإنجليزيةويسمىمفيد

.رقاعالعربيةاللغةفيويسمى

الحديثةأوراقها،عطريةمعمرةنبتةالحلو.الريحان

سنتيمتروعرضهاسنتيمتراتأربعةالورقةطول،قرمزية

ورديةسواريةالأزهاروتكونالسنتيمتر،ونصفواحد

بيضاء.أوالقرمزينحوتميل

للفصيلةالتابعالريحانجنسإلىالنباتينتمي

فىمنتشرةنوعا051علىالجنسهذايحتوي.الشفوية

فىخاصةوالاستوائيةالدافئةوالمناطقالمعتدلةالمناطق

وتضافالنباتهذاأوراتوتقطع،عطريمعظمهاإفريقيا.

حوضمنطقةفىخاصةوالمشروباتالأطعمةبعضإلى

نكهةإكسابهالأجلوذلك،المتوسطالأبيضالبحر

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىويوجد.خاصة

واليمن.الشرقيةالمنطقةوفىالحجاز

ريحانوريحانومشموم:الشائعةأسمائهومن

وحماحمهنديوصعترصعتريوحبقوحوقملكي

والحابيالرعافشجر:التاليةبالأسماءاليمنفىويمرف

وشقر.بستانيوحبق

دائمةالخروعزيتشسجيرة.شجيرة،الخروعزيت

مدارعلىوتثمرتزهرأمتار،ثلاثةارتفاعإلىتنموالخضرة

طوليصل.تعرقراحية،مفصصة،متبادلةأوراقها.العام

العنقطوليصل.معنقةوهيسنتيمترا،ثلاثينإلىأ!رقةا

كبيرةالنورة.منتفخةقاعدةولهأيضاسنتيمتراثلاثينإلى

.مذكرةوالسفلىمؤنثةالعلياأزهارها،وجانبيةطرفية

يصلملساءتكونمانادراشائكةمتفجرةعلبةالثمرة

سوداءالبذورالسنتيمتر.ونصفسنتيمترلنإلىطولها

أصفر.جفتذات

نجدفىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

مهدهوجنوبها.المملكةشرقيوفىالحجازوجنوبأضفودوا

يزرع.إفريقياأصلهأنالعلماءبعضويرىآسيا،الأصلىا

ويستوطنالزراعةمنيهربقدوالحارةالبلادمنكثيرفي

برئا(.)يصبحال!ودية

يستخدممعروفزيتالنباتبذرةمنيمستخلص

الاخر،والبعضأ!دقيقةاالآلياتتزييتفيمنهضرب

فىيستخدمالأحمر،التركيالزيتمسمىعليهويطلق

صناعةفىيدخلكما،القطنيةصئالأليافمراحل

الجلودمعالجةوفىالطباعةماكيناتواحبارأصابونا

الطبوفي،الصناعيةالعطوراتخصوأبعضوفىالصناعية

المبيداتمنضربالأوراقمنويستخلصرأيفئا.

من%56إلى55مايعادلوالهنداضازي!!تصدر.الحشرية

عصربعدأنمسجةمنتبقىوما.منهأسافيايتإاإنتاج

يستخدمعلفىكيكأوأمبازشكلفىيصنعالزيت

سمادا.

فيلبنذاتوهيالفربيونيةللفصيلةالنباتينتمي

الذيالحضوعجنسإلىالنباتينتمي.الاحوالمعظم

كلفيالزراعةبسببانتشرواحدنوععلىيحتوي

علىويحتويالنموسردغنبتوهو.الاستوائيةالمناطق

النباتأنالعلماءويعتقد.الريسينمنهاسامةعديدةمواد

منعددوللنبات.عام0006منأحشرمنذيزرعظ!

ودجر.وزيتوخروعجارمنها:قالشائعةأ!ربيةاالأسماءا

إنهلقولهمأشعارهمفيالخروعاسملفأدباءاستخدء

-...-01أ:ا

لعومهيصمودو!د.لخروععودمنح!لسجرمنيس

يأ،خروععيش:فيقولونالخروعأعوادبنعومةالحياة

ناعم.

ارتفاعإلىتنمو،الخضرةدائمةشجرة.البريالزيتون

السطحعلىذهبيةقشورذاتبسيطةأوراقهاأمتار،عشرة

تؤكل.قرمزيةحسلةوثمارهابيضاء،وأزهارها،الأسفل

للفصيلةالتابعالزيتونجنسإلىالنباتهذاينتمي

المناطقفىمنتشرةنوعا02علىالجنسيشتمل.الزشونية

الخضرةدائمةأشجاروكلها،المعتدلةوالدافئةالاستوائية

شمالفىزرعأنهيعتقدالذيالمزروعالزشونوأشهرها

تحتويالميلاد.قبل0370036-0عاممنذالميتالبحر

النباتهذايوجد.نوع009وجنسا42علىالفصيلة

الجنوبيةالمنطقةفىوكذلكجنوبهوفيالحجازشمالفى

واليمن.السعوديةالعربيةالمملكةشى

وعتم.()اليمنعتوم:الشائعةأسمائهومن

.لزيتونا:أيضانظرا

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.العنقوديالع!قسارق

والورقة.الرمالحباتتكسوهاوبريةسنتيمترا،عشرين
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وعرضهاواحدسنتيمترالوريق!وطول،وريقاتثلاثية

ساحلية.نبتةوهيأورديةوالزهرةسنتيمتر.نصف

يوجد.الأزغبالمكانسنباتإزملجنسالنباتينتمى

السعودية.العربيةالمملكةالشرقيةالمنطقةفيالنباتهذا

وزويته.أذنوأمحربذ:الشائعةأسمائهومن

سنتيمتر،مائةارتفاعإلىلأنبتة.الإفريقيالسالسولا

مليمترانطولها،!حميةأسطوانيةورقتها،متفرعة

تكثر.مجموعاتفيالمزهاراوتكون.مليمترانوعرضها

الملحية.التربفى

التابللفصيلةالسويدةجنسإلىالنباتينتمي

علىالانتشاركونيةنوعا011علىويحتويالرمرامية

مهمعلفأنواعهاوبعض.الملحيةوالسهوبالسوأحل

كربوناتمنعاليةنسبة!لىيحتويوبعضهاللإبلخاصة

بعضهاومن.الزجاج!عةفيويستخدم،الصوديوم

المملكةفيالنباتهذايوجد.صابغةموادتستخلصالاخر

عمانوسلطخةسوقطرةولازيرةاليمنوفىالسعوديةالعربية

وفيوالكويتوالبحرينوقالرالمتحدةأحربيةاوالإمارات

غربوجنوبإفريقياشمال

.ةسيى:الشائعةأسمائهومن ذاتمتراعشرسبعةا!!اعإلىتنموشجرةالسنط

وتكون.برتقالىأواللونمصفهرمتشققأوأملسقلف

عشرةإلىالشوكةطوليص!اشوكيةالأوراقأذينات

نأكما.الحشراتبفعلالقاعد!ةمنتفخة،سنتيمترات

يصل.وريقاتأزواجتع!معةإلىثلاثةمنمركبةالورقة

ستةمنمركبةالوريقةسنتي!ترا.عشراثنيإلىالورقةطول

عديدةصفراءهامةالىرة.رويشاتأزواجتسعةإلي

البذور،بينمتخصرة!،منعكفة،الثمرةالازهار.

علىعرضهايزيدولاا".-ءعشرينإلىطولهايصل

مجعدإ.والبذورواحد.سنتيمتر

المنطقتينفىاسمعوديةالبيةالمملكةفيالنباتيوجد

وكذلكالحجاز،جنوبو!نجدوفىوالجنوبيةالشرقية

والسودان.العربجزيرةشبلهمنأخرىأجزاءبعضفي

ومصر.
سواكنعمغيسمى!الشجرةمنيستخرج

حينالصمغهذاويؤكلسنارأوصمغالطلحوصمغ

الافيالتتغذى.خفيفة".حالذعةولهطازجايكون

الأوراقالمستأنسةوتأكلأ!انات،الشجرةهذهبثمار

أفرعبضربالراعييقوموكثيراالثمار،جانبإلى

علىالشجرةقلفيحتويإ.والثماالورقلإسقاطالشجرة

الجلود.دلغ!يستخدمولذلك،دابغةمواد

ذاتفصيلةوهي،القرنيةالفصيل!إلىالنباتينتمي

جنسالنباتيتبع.وطبيةآوغذاورعويةاقتصاديةأهمية

منها:والشائعةالعربيةالأسماءمنعددوله.الأكاسيا

وطلح.وسمروصمغسيال

الأكاسيا.:أيضاانظر

شجيرة.أيضامونكا""لمسيبايتهو.مونكاسويد

القلف.التاجمنتظمةغيرأمتارستةارتفاعإلىتنمومتفرعة

الورقةطوليصلشريطيةعصاريةوالأوراق،أملسرمادي

ونصفسنتيمترينإلىعرضهاويصلسنتيمتراتأربعةإلى

والأزهارالعليا،الأورأقآباطفىالنورأتتوجدالسنتيمتر.

غطاءللثمار.الجنسوحيدوبعضهاخنثويةاللونمخضرة

.اللونسوداءوالبذوركشائي

شمالفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

فىالسواحلوبقربالشرقيةالمنطقةوفىنجدوفيالحجاز

سوقطرةوجزيرةاليمنوفى،عامةبصفةالعربيةالجزيرةشبه

ومصرتشادفيإفريقياإلىويمتدعمانسلطنةوفي

والأوديةالسبخيةالملحيةالبيئيةفيويكثر،والسودان

نتنةرائحةوللنبات.المالحةالمائيةوالبطحاتالصحراوية

يسحق.حين

ذاتفصيلةوهيالرمرامية،الفصيلةإلىالنباتينتمى

وذعناصرهاوبعض،المالحةالمناطقفيالحياةعلىقدرة

الذيالسويدةجنسإلىالنباتيختمي.رعويةأهمية

فىالعالمنطاقعلىمنتشرةنوعا،011علىيحتوي

ويحتوي.للجمالجيدعلفبعضها،المالحةالسهوب

التيالصوديومكربوناتمنعاليةنسبةعلىالاخرالبعض

الألممماءمنعددوللنبات.الزجاجصناعةفىتوظف

وحمض.وخريةغسلمنها،:الشائعةالعربية

كثيرةأمتار،سبعةارتفاعإلىتنموشجرة.السيسبان

طوليصل،متبادلة،مضاعفةمركبةوأوراقها.التفرع

عدديصلشعر.يكسوهاسنتيمترا،عشراثنيإلىالورقة

النورةأمازوجا.والعشرينالخمسةإلىالوريقاتأزواج

سنتيمترا،وعشرينخمسةإلىطولهايصل،فعنقودية

قرنيةمنقاريةوالثمرةصفراء.والزهرةأزهار.عديدة

سنتيمترا.ثلاثينإلىطولهايصل،مقوسةأومستقيمة

ويكثرمزروعاإلاالسعوديةالعربيةالملكةفييوجدلا

منعددلعلاجالنباتيستخدم.الاستوائيةالمناطقفى

علىالورقةوتحتوي،الحلقالتهابمنهاإفريقيافيالامراض

لعملتصلحأليافعلىالساقوتحتويصابونيةمواد

أهلويوظفللحشراتطاردةخواصوللنبات.الحبال

غربوفي،العقاربسمعةلعلاجالجذرمعجونالهند

،للديدانوطارداالحمىلعلاجالنباتيستخدمإفريقيا

.%38إلىتصلبروتيننسبةعلىالبذرةوتحتوي

أهميةذاتفصيلةوهيالقرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

جنسإلىالنباتينتمي.وعلاجيةوغذائيةورعويةاقتصادية



العربيةالبلادفيالبريالنبات168

أررافئةاألمناطة!افىمنتحتمرةنوعا05يضماالذيالسيسبان

الأجلوبعضهاللزينةالأنواعهذهبعضيزرع.الرطوبةذات

فيسلصهآأزهارهتؤكلوبعضهالأليافهوبعضهاأخشابه

طبية.خواصالنباتولقلف،البلدانبعض

أعصانها،مترينارتفاعأإتنموشجيرة.الملحشجرة

وعرضها،مشتيمترانالورقةطول،أشواكإلىتتحولرمادية

والتربالسبخاتفيتنموصفراء.والزهرةواحد،سنتيمتر

المالحة.

أصريطية.اشالتاباطفصيلةالغرقدجس!النبات!ذايتئ

الملحيةالصحارىفىتحثرأنواع7علىالجنسيحتوي

فييوظفوالآخريؤكلوبعضها،بالأملاحغنيةوثماره

العرليةالممدفشىالنباتهذايوجدالصودا.صناعة

أصيةأصشمااأطمطقت!تاوشيالحجازشمالفيالسعودية

غرقد:أصشائعةاأسمائهومننجد.عربوفيوالشرقية

وغرغد.وغردق

أمتار.ثلاثةإلىارتفاعهايص!شجيرة.المنشجرة

حرشفيةوأوراق.متينةوأغصان،اللونأبيضقلفذات

الأزهار.اكثيفةعنقوديةوالنورة.القمةحادةبيضية

المنطقيماتفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

سلطنةفيظفارإقليمفىيوجدكما،والشرقيةالشمالية

المناطقفيالنباتيتوافر(.)اليمنحضمرموتوفيعمان

مصرفيويكثرالسواحلعلىالصمغيةالرمالوفيالمالحة

وفلسطيمات.وسوريا

الحشراتبتأثيرالمنهىسكريةمادةالسباتلحماقتفرز

كوكوسالمنحشرةخاصةالشجرةقلفبثقبتقومالتى

فيذكرهالواردالمرأنالعلماءبعضويعتقد.مماينفيرس

السكرفيالمنويدخل،الشجرةهذهمنهوالإنجيل

الطرفاح!.جنسالنباتيتبع.المغشوش

وفي،البسيطالأثاثبعضعملفيالخشبيستخدم

علىويطلق.والأبوابأخوافذا)براويز(إطاراتعمل

الفصيلةإلىويشميطرفاء.وأحمرحطبالمسماالنجات

الطرفاء.وجنسالطرفاوية

عشرةارتفاعإلىتنموشائكةشجرة.الشوكشجرة

ومتشقق.داكنبخيإلىرماديقلفذاتيزيد،أوأمتار

ثمانيةإلىالشوكةطوليصل،متينةمستقيمةالأشواك

أ!ريقةاوريقتين،منمركبةالورقةوتكون.مشتيمترات

خمسةإلىطولهايصلدائريةأومعكوسةبيضية

الأزهارالملمسر.جلدية.كذلكوعرضهامعنتيمترات

عندالبخيأوالأصفرإلىتتحولخضراءالثمرةصفر.

إلىطولهايصلالتمور،شجرةثمارتشبهمتطاولة،النضج

حلولزجأصفر،مجعدلبذاتملساء.سنتيمتراتأربعة

صلبة.واحدةنواةوبداخلهايؤكل

تهامةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

واسعوهو،باليمنحضرموتفيويوجدالحجاز،وجسوب

أرتريا(.،)السودانالاستوائيةإفريقيافيالانتشار

صناعةفىإدخالهيمكنزيتالنباتربذرمنيستخلص

وتؤكلالكونغو،فيمشروباتأضمارامنتصحو،الصابون

خصائصوالجذوروللقلفإفريقيا،غربفىطازجةالأوراق

منهوتصنعمتينالمسامدقيقالأشجارهدهوخشب.ملينة

منوتستخرج،المحاريثأجزاءوبعضالحيزرانكراسى

سكريات%04علىالثمرةلبيحتوي.قويةااجافأعلفا

الماءفيغمرهابعدالبذورأنكمامر،-حلومذاقذات

السودانوفي،للأكلصالحةت!صنأيام4إلى3منلمدة

فيالصابونعنبديلاالشجرةقلفالقبائ!!بعضاتستخد

،للجروحمطهراالورقةتستخدموأرترياأسبيالمحىو،أعسي!!ا

.النباتمنأخرىأجزاءوفيفيها،دابغةادموأضوافروذأن

النباتينتمي،الهجليجيةأسفصيلةاإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوعا25علىيحتويالذيالهجليحجنصرإلى

منوتستخلصبورما،إلىإفريقيافيالاستوائيةالمناطق

تدخلدهون،النباتهذاومنها،الأنواعمنالعديدبذور

الشائعةالعربيةالأسماءمنعددوله.الصابونصناعةفي

الصيدوتمرالعربوتمروهجليحولالوبحرارةبلحمنها

صحراء.وبلح

تتحولواحد،مترارتفاعإلىتنمونبتة.الجملشوك

خمسةإلىالشوكةطوليصل،أشواكإلىأغصانها

قرنيةوالثمار،ورديةوأزهارها،بسيطةأوراقها،سنتيمترات

وعرضهاسنتيمتراتثلاثةالواحدةأضمرةاطول،أسطوانية

.المزارعفيضارةعشبةوهي،مشوهةسنتيمتر،نصمص

القرنية.للفصيلةالتالغالحاججنسإلىالنباتينتمي

إلىأوروبامنمنتشرةنوعا51علىالجنسهذايحتوي

بعدالرياحتنقلهاالأنواعوبعض،جفافيةوكلهاالهند،

ملين.بعضهصمغاالأنواعبعضوتفرزمدحرجة،جفافها

نجدوفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتينفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةالمملكةفيالحجازوشمال

والعاقول.الحاج:الشائعةأسمائهومن

تنموالشوكمنخاليةأوشائكةضمجرة.المسيحشوك

اللونرماديقلفذاتوهيأمتار.عشرةارتفاعإلى

البني.اللونإلىتتحولجرد،بيض،والأغصانمتشقق

الشوكتينإحدى،اللونبنية،أزواجفيمرتبةالأشواك

يصلالشكلبيضيةوالأوراق.منعكفةوالأخرىمستقيمة

سنتيمترإلىوعرضهاسنتيمتراتستةإلىالورقةطول

النورةتحمل.الأسفلالسطحوبريةالسنتيمتر،ونص!

طولويصل.وعشرينخمسإلىيصلالأزهارمنعددا

والثمرةصفر.والأزهار.!عنتيمتراتخمسةإلىالنورة
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بنيةواحد،سنتيمترإلىقطماهايصلالشكلكرويةحسلة

ثلاثة.ونادرااثنتانالبذ!رعدد.تؤكلشحميةاللون

اسمعودية،العربيةالمملكةأ!ءمعظمفىالنباتيوجد

اليمنمثل،العربيةالجزيرةشب!منأخرىمناطقفيويوجد

وفيالماءومجاريالأوديةحوأ!علىالنباتيكثر.ومسقط

وليبياومصروالجزأئرالنيجرإلىرقعتهوتمتداسمافانا.إقليم

الهند.غربوشمالوأفغانستانوسوقطرةوإثيوبياوالسودان

خاصةعلاجيةخواصللنباتأنالسلفعنورد

الشجرةويصفون،نارهدخانوحتىوأوراقهثماره

فيقديماأوراقهمسحوقويستخدم،والكرمبالخصب

نشويغذاءمصدرلنبات.المسلمينالموتىأجسادغسل

تضروليسيابسها،منأقوىثمارهورطب،سكري

غذائي،مسحوقلعملالسالهقفييطحنوكان،صفرته

بوساطةللثمارالخارجيةالقشرةتفصلالسودانوفي

مذاقلهالدكوة،يسمونهالخب!منضربوعملالطحن

المجفف.التفاحونكهةحلو

ينتمىأستوائية،وهيالنبقيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا86يضمالذيالسدرجنسإلىالنبات

شبهموادعلىيحتويومعالمها،والدافئةالاستوائيةالمناطق

البعضثماروتؤكل!،منهاالبعضوخشب،قلوية

.النباتهذاومنهاألاخر

والسدرالنبقشجرةمنالا:الأسماءمنعددوده

.!روالغاسولوالعرمضالعبري

ثلاثينارتفاعإلىتنمويةحوليةنبتة.القطصعتر

سنتيمتر،نصفوعرضهانسنتيمترالورقةطولسنتيمترا.

الورقة،الخضرةدائمةشجرة.السلالصفصاف

اسيا.وأصلها،غدية،مسننة،عريضة

للفصيلةالتابعالصفصافجنسإلىالنباتينتمى

منتشرةنوع003علىالجنصهذاويحتوي،الصفصافية

للكرةالجنوبىالنصففيمنهاوقليلالشماليالنصففي

الفحمصناعةفىمعظمهاخشبيستخدم.الارضية

تحتوي.الاسممعنىوهذا،السلالصناعةوفيالنباتي

النباتهذايوجدنوغا.وء33فقطجنسينعلىالفصيلة

ومصر.اليمنوفياسمعوديةالعربيةالمملكةفي

.وغرب)مصر(بان:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىالصمغشجرةتنموشجرة،العربيالصمغ

أسودأوبنيأوداكنرماديقلفذاتمترا،عشرخمسة

طوليصل.بيضمستقيمةشوكيةالأورأقأذينات.متشقق

منمركبةوالورقة.مشعرة،سنتيمتراتثمانيةإلىالشوكة

ثلابنإلىسبعةمنمركبةوريقةوكل.وريقاتأزواجثلاثة

الأزهار.عديدةصفراءهامةوالنورة.الرويشاتمنزوجا

ذاتوهىواحد.سنتيمترإلىطولهايصلصفراءوالزهرة

بنيةبالشعر،مكسوةمتخصرةمعكوفةأومستقيمةقرنيةثمرة

.اللونسوداءبذرةعشرةاثنتىإلىالبذورعدديصل.اللون

نجدفيالسعوديةالعربيةالم!لكةفيالنباتيوجد

اليمن.فىأيضاويوجد

كماالخضارمنكضربطازجةالطريةالثمارتؤكل

لأجلالمطوخللطعاموتضافوالثمارالبذورتشوى

مشروبوالبذورالثمارمنويصنع،معينةنكهةإكسابه

البابولصمغعليهيطلقصمغاالقلفويفرز،كحولي

القلفويحتويالهند.فيالحلوىمنضروبمنهتصنع

دلغفىيستعملولذلكالدابغةالموادمنكبيرةنسبةعلى

وتعتبرالصابونين.مادةعلىاحتوائهجانبإليالجلود.

ويستخدموالمعز،والأغنامللجمالعلفاوألاوراقالثمار

وخشبأصفر.بلونالأنسجةصبغفيأيضاالقلف

ولافةللماءمقاوماللونبنىالمسامدقيقثقيلالشجرة

ورباطاتوالدواليبالزراعيةالأدواتمنهوتصنعالأرضة

عصورمنمصرفياستخدموقد.الحديديةالسكك

البناء.أعمدةوفيالشرأعيةالنهريةالقوارببناءفيسحيقة

ذاتفصعيلةوهي،القرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمى

إلىالنباتينتمي،وغذائيةوطبيةورعويةأقتصاديةأهمية

الشائعة،العربيةالأسماءمنعددولهالأكاسيا.جنس

مصريوخرنوبوصنطوقرظوسنطوسليمسلاممنها:

.غيلانوأمقبطيوخرنوبقبطيةوشوكة

الأقاقياوهوالقرظربثمارهمعجونعليويطلق

تنسبوإليهاالسبتبالعربيةويقابلها،الاصليونانيةوهذه

بها.تدلغلأنهاالسبتيةالنعال
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تليلةأوجرداءأغصانهاشجيرة.البريالعرقسوس

إلىأ!ريقاتاأزواجعدديصل،مركبةأوراقهاالشعر،

وعرضهاسنتيمترينإلىالوريقةطولويصلعشر،خمسة

وتكون.الش!سلمتطاولةالسنتيمتر،ونصفمشتيمترإلى

إلىالزهرةطوليصل.كثيفةعنقوديةنورةعلىالأزهار

وأالحمرةإلىمائلةقرمزيةوهىالسنتيمتر،ونصفسنتيمتر

.مجموعاتفىمسطحة،متطهاوأسةقرنيةوا!رة.ورديئ

إلىوعرضهاسنتيمتراتخمسةإلىالثمرةطوليصل

نضجهاحينالثمرةتنفجر.فةمعكلوالقمةاسشتيمترين،

سبعإلىالبذورعدديصل.المي!صاني!يالالتفافبوساطة

اجذرةاتفا!.لامعةوأسود،أحمرلونينذاتتكون.بذرات

انفجارها.بعدالثمرةعلىمتعلقة

ول!ضهالسعوديةأمحربيةاالممدصةفىالنباتيوجدلا

فىوكذأطصالعربيةالجزيرةشبهمنأخرىمناطقفييوجد

أسسافانا.احزامفيالسودان

ففىبموأجزائهللنباتالثمعوباستخداماتتختلف

الحلوةاشحيقيةالمادةتمتصمثلانيجيريافىكماإفريقيا

وتستعملوالجذور،الأغصانواالأوراقافىتتجمعالتي

أما،الحبوبمنيعدطعاملتحليةنفسهاالمادةأخرىقبائل

للشايبديلاالنباتأوراقيستعملونالناسئجنتايوانفي

جامايكا.فىيفعلونوكذلك

أجذورفا؟مختلفةشعبيةطبيةامشخداماتللنبات

إفريقيا،شىأعيوناأمراضبعضمعالجةفىتستخد!

إفريقيا.شرقفىممخضارطازجةالاوراقوتؤحسل

وطاردةالثعا!تلدغاتمعالجةفيالجذوروتستخدم

وسطقبائلعندأجذورامسحوقويوصفالأمعاء.لديدان

لتوافرالمتخصصينلدىهذاويعزى،للحملمانعاإفريقيا

سامةأجذرةافإنعامةوبصفة.البذرةفىأاللأبرينامادة

ولكنالإيرينحمضوعلىالمادةهذهعلىلاحتوائها

جدارهالصلابةلتسمميؤديلاب!صاملهاأصبذرةاابتلاع

السودانوفي.المعدةفىالهاضمةللأحماضومقاومته

النباتينتميالبخور.منضربعملفيالنباتيستخدم

وطبيةغذائيةأهميةذاتفصيلةوهيالقرنيةأغصيلةاإلى

الذيأبرصجنسإلىالنباتينتمى.واقتصاديةورعوية

الاستوائية،المناطقفىمنتشرانوغا17علىيشتمل

سامة.بعضهاوبذور،طبيةخواصالأنواعاهذهولبعض

الخرزشجرةمنها:الشائعةالأسماءمنعددوللنبات

لالا.وعينوقلقلالعروسوحبأحمروشيشم

.العرقسوس:أيضانظرا

ورقتها،شائكة،الخضرةدائمةشجرة.السانكتيالعليق

تميلبيضاءزهرتها،وريقاتخمسإلىثلاثمنمركبة

.منزرعأصله.الوردينحو

الوردية،التابللفصيلةروبسجنسإلىالنباتينتمى

خاصة،واسعانتشارذاتنوغا025علىالجنسويشتمل

لثمارهيزرعالأنواعمنالعديد.أسثسمالىاأممرةانصففى

والمرباتالحلوياتفيوتدخلأجعضاثماروتصنعأطزينةأو

013و.أجناس701علىالفصيلةتشتمل.والمشروبات

واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنوعهذايوجد.نوع

آسيا.غربوجنوبالمتوسطالابيضالبحرحوضوفى

وأبها(.)اليمنعثرب:أسشائعةاأسمائهومن

أمتار.ثلاثةارتفاعإلىتنموشائكةشجيرة.العوسج

الزهرةسنتيمتر.نصفوعرضهاسنتيمترانالورقةطول

عنبةوالثمرة،أنبوبية،القرمزينحوتميلورديةأ:بيضاء

سنتيمتر.نصفهاقص!إ،تؤكلىحمراء

بدورهينتميالذيالعوسججنسإلىاضباتاينتمى

نوع001علىالجنسهذايحتوي.أجاذنجانيةاأطفصيلة

تستخدمأمريكا.خاصةوالمعتدلةأسدافئةاالمناطقشيمنتشرة

يوجد.تؤكلبعضهوثمارالسياجاتعملفيالأنواعبعض

السعودية.العربيةالمملكةأنحاءمعظمفىأ!نباتاهذا

وحضيضوعولث!اذعوشج:أصثسائعةاأسمائهومن

وغرقد.وحولان

العوسج

مركبة،ورقتها،شائكةشسجرة.الحلزونيةالفاصوليا

سنتيمتراتعشرةطولها.سنبلةوالنورةصفراء،زهرةذات

عشرونطولها،قرنيةوالثمرةواحد،سنتيمتروعرضها

علىتنمو.اللونبنيةواحد،سنتيمتروعرضهاسنتيمترا

الخالي.الردغورمالالضحلةالرمليةالترب

القرنية.للفصيلةالتابعأخافاجنسإلىالنباتينتمى

الدافئةأمري!ظفيمنتشرةنوعا44علىالجنسيحتوي
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منوتستخرج،ثمارهوتؤكلوإفريقيا.اسياغربوجنوب

سريعةأشجاروهي.اشبهمنويستفاد،أليافالقلف

المنطقتينفيالنباتهذايوحمد.الجافةالمناطقفيالنمو

السعودية.إلعربيةالمملكةفيوالشرقيةالشمالية

وهفيب.غالأشبهان:الشائعةأسمائهومن
بسيطة،ورقتها،وبريةةنبتةالصخور.فاغنالون

هامة.والنورة

للفصيلةالتابعفاغنالونجنعيماإلىالنباتينتمي

جزرفيمنتشرةنوعا03عل!الجنسيحتوي.المركبة

جبالإلىالمتوسطبيضاالبحروحوضالكناري

الهملايا.

)سوريا(وقذىالأرنبطلعام:الشائعةأسمائهومن

وصوفان.ومطيع

تنمومشوكةغيرعصاريةة.:.الترايكاليالفربيون

متشقق.اللونبنىقلفأمتارل!جه!آعشرةارتفاعإلى

لبني،سائلذات،عصاريةأأسطوانية،متبادلةالأغصان

لاالسنتيمتر.ونصفلمهنتيمترعلىسمكهايزيدلا،نحيلة

الأوراقندباتالأغصانتحملىحداثتها.فيإلاتورق

الأطرافعندتتجمعقيدلةوالأوراق.الساقطةالقديمة

سنتيمترإلىطولهايصلشرياليةوالورقة.للأفرعالنهائية

والنورةالسنتيمتر.نصفىعرضهايزيدولاواحد.

علبة.والثمرة.نهايايمالأفرععندتكونكثيفةهامة

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

الجنوبية.والمنطقةالحجاز

يطلقالجنسهذاعناصرمنكغيرهلبناأضباتايفرز

لهذاتصحيحالسلفعنوردولكنيتصع،اسمعليه

نبعشيءشجرتهمنقطعاذاالنباتلأن،ينبوعأنهألاسم

وهو،أتيوعهواليتوعأنبي:امعجموفي،اللبنمنها

الهرشيخيرأنهاللبنهذااص.منيدر.لبنلهنباتكل

كسياجزراعتهالناس..يتعمدولذلك،والحكة

تكرارعنالمتطفلأوالحيوانفيمتنعومزارعهملحدائقهم

إلىيؤديوقدالعيونعلى."تأثيراللبنأنكما.المحاولة

فوائدللبنأنالإفريقيين.ويعتقد.المؤقتالعمى

وفي،للبعوضطاردامونه."فإنهموكذلكاستطابية

والفلبينإندونسياوفي.للحش!اتمبيدايستعملونهالهند

ويوظف.الأسماكلتسميماللبمايستخدموالهندوإفريقيا

ولاالهند،فيالط!ءإبعضالورنيشعملفيالراتينج

منهيصنعونولذلكالشجرةهذهخشبالحشراتتتلف

الهند.فيصغيرةمراكب

يكثرفصيلةوهىادبيونية،للفصيلةالنباتينتمي

ويطلق.الفربيونجنسإلىالنباتمينتمىلليتوع،إفرازها

.الزقوماسمالنباتعلى

إلىتنموشجرة،القوطيوسأو+الهنديالقوطيسوس

.اللونرماديأملسقلفذاتمتراعشرثمانيةارتفاع

يصل،وريقاتأزواجخمسةأوأربعةمنمركبةالورقة

إلىالوريقةطولويصلسنتيمترا،ثلاثينإلىالورقةطول

ثلاثينإلىطولهيصلمتدلعنقود.النورةسنتيمتراتعشرة

غيرأسطوانيةفقرنيةالتمرةأماصفر.والأزهارسنتيمترا.

ذاتاللونسوداءسنتيمترا،ستينإلىطولهايصلمتفتحة

البذور.بينتفصلجدران

فييوجدولكنهالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجدلا

فييوجدحيثإفريقياإلىنطاقهويمتدالعربيةالجزيرةشمبه

.السودان

ملين.أنهمنهاعلاجيةخواصللنباتأنالسلفذكر

فيالبذوروتؤكلالمجففةالثمارفيتكونالخاصيةوهذه

علاجفيالثمرةلبويستخدم.أخرىأستوائيةمناطق

والحمىالدمتسمملحالاتوكذلكإفريقيا،فيالملاريا

الدباغةفيالهندفيالقلفويوظفوالدوسنتاريا،السودأء

دابغة.موادعلىلاحتوائه

ذاتفصيلةوهيالقرنيةالفصيلةإلىالنباتينتمى

النباتينتمي،وعلاجيةورعويةوغذائيةاقتصاديةأهمية

المحيطوللب،للزينةالأشجارهذهوتزرعالسنا،جنسإلى

بعضفيالغرضلهذاويوصف،ملينةطبيةخواصبالبذور

.الإمساكلعلاجالبلدان

خيارمنها:والشائعةالعربيةالأسماءمنعددوللنبات

.هنديوقثاءهنديوخروبشنمبر

سنتيمترا،وعشرينمائةارتفاعإلىتنمونبتة.الكاليغون

متساقطة،وأوراقهاالعقد،عندمنتفخة،بيضأغصانها

واحدسنتيمترالثمرةطولأصفر،أوورديالزهرةوغلاف

ليغونلكاا



العربيةالبلادفىالبريالنبات172

ليغونلكاا

الرمالفيتنموواحد.سنتيمتروعرضهاالسنتيمترونصف

.بكثرةويحتطب.العميقة

للفصيلةالتابعالأرطىجخسإلىالنباتينتمي

حوضفيمنتشرةنوعا08علىويشتمل،البوليغونية

المم!صةفيالنباتهذايوجد.المتوسطالأبيضالبحر

العربيةالإماراترعمانسلطنةوفيالسعوديةالعربية

منعامةبصفةوالصحارىوالكويتوالبحرينالمتحدة

.باكستانإلىشرقامصر

المنطقة)فىونثرةوأرطىعبل:الشائعةألمممائهومن

(.للمملكةالشرقية

ورقتها،لحميةأوراقذاتشجرةالفربيوني.الكتان

وزهرتها،وبرية،مليمتراتثلاثةطولها،حرشفيةمثلثة

قوية.أليافللنبات.الخارجىالسطحوبريةصفراء

الثايملية.للفصيلةالتالغثايملياجنسإلىالنباتينتمي

الشماليالنصففيمنتشرةنوعا03علىالجشيحتوي

الأبيضالبحرحوضخاصةالقديمالعالموفيالمعتدل

لعملأليافالنباتهذاقلفمنيستخرج.المتوسط

صناعةفيالنباتلبيوظفالبلدانبعضوفي،الحبال

ومننوعا.72و.جنسا05علىالفصيلةتشتمل.الورق

.مثنان:الشائعةألحسمائه

مترين،ارتفاعإلىتنمومتفرعةشجيرة.الشتويالكرز

إلىبيضيةالشكلمتباينةأوراقها.نجميةشعيراتتكسوها

مشتيمتراتعشرةإلىالورقةطوليصل.معكوسةبيضية

منتتكونجانبيةونورتها.مشتيمتراتأربعةإلىوعرضها

يصلمخضرةأوشاحبةقرمزيةزهراتستإلىزهرت!ت

حمراءعنبةوالثمرةسنتيمتر.نصفإلىالواحدةعرض

يصل.اللونالبنيةالمستديمةبالكأسمحاطةالنضجعند

سنتيمتر.نصفإلىالثمرةقطر

جنوبفىالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

نجد.وفيوالشرقيةالجنوبيةالمنطقتينوفىالحجازوشمال

فييكثر.العربيةالجزيرةشمبهمنأخرىمناطهتفىويوجد

الأبيضالبحرحوضمنطقةوفيالمياهمجاريمواقع

.والسودانفلسطينوفىالمتوسمط

فيالنباتويستخدم.النباتأكلالحيواناتتتحاشى

حيثإفريقيافيالشعبيةالطبيةالامحتخداماتمنالعديد

وتستخدمالتيفوئيد،وحمىالزهريمرضبهيعالجون

البذوروتوظف،الجنائيالإجهاضإحداثفىالجذور

ذاتنفسهاوالبذور.السودانفيللبنبتخثيرهاالجبنلعمل

مبيداتالنباتمنتستخلصكما.مسهلملينتأثير

حشرية.

إلىالنباتينتمي،الباذنجانيةالفصيلةإلىالنباتينتمي

01علىويحتوي،الباذنجانيةللفصيلةأضالغاوثانياجنس

علىالأنواعهذهوتشتمل،القديمالعالمفيمنتشرةأنواع

يسمىلعقارمصدرالنباتوهذا،قلويةشبهمواد

العربيةالأسماءمنعددوله.ومهدئمخدر"!،"لمأشواقاندة

ومرجانالغرابوعينالشفاوعرقفقيشمنها:والشائعة

.وسكرانالفراخوسموعببقوتوخرز

أمتار.ستةارتفاعإلىتنموصغيرةشجرة.الكلتروب

الأوراق.وفلينيسميكرماديأبيضأوأصفربنيقلفها

ثلاثينإلىالورقةطوليمسل.بيضيةجلديةعصاريةمتقابلة
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يكسوهاسنتيمترا،عشرميمبعةإلىعرضهاويصلسنتيمترا

النورة.موقعأيفىجرحائمالبناالنباتيفرزشعر.
تظهرعشر.علىأزهارهاديزيدلاالأزهارمحدودة

ثمانيةإلىطولهايصلالأوراقآباطعندمنالنورة

يصل،إسفنجيةكرويةجرابيةأزواجفىالثمار.سنتيمترات

!لأا.خمسةإلىالثمرةطول

العربيةالمملكةمناطق.فيالنباتيوجد

الجزيرةشمبهمنأخرىكناطقفيأيضاويوجد.السعودية

الأراضيفيويكثر(.)حضلىموتاليمنمثلالعربية

الاستوائيةإفريقياإلىانتشارهويمتدالقرىوحولالمهجورة

.وأفغانستانإيرانوإلى

بصعوبةولكنالساقمنقو!أليافتستخلص

الحبالعملفيالأليافةوتو!4،اللبنمعلاختلاطها بالقطنالوسائدوتحشى،الملافيمنهايستفادالتي

خلطهبعداللبنويستخدمبالبذور،يحيطالذيالناعم

يستخدمكمادبغها،أثناءالجلوأمنالشعرلنزعبالملح

خشبىفحمإنتاجوفيالهدوابأسرجةصناعةفيالخشب

أنهالعشارلبنعنالمعروفالباروإ.منضربصناعةوفي

وأوقعإذاأكثرره.علل!سقطإذابالملابسمضر

خواصوللبن.لهالحعساصسةوالبش!ةوالعيونالجفونلام!ر

النباتيعتبرعامةوبصفة.وتصلههجفافهبعدحتىسامة

الماشية.ترعاهولاساما

إلىالنباتويختمي،العشاريةا!إلىالنباتينت!

فقط،نوعينعلىالجنسهذاويشتملالكلاثروبجنس

القديم.العالممنوالدافئة3الاستواالمناطقفيمنتشرين

موادماوردجانبإلىا!هذامنوتستخلص
.نالبلدبعضفىهيدروكربونية

بيضثمارهعلىوتطلق.:اأوالعشارأنهالمشهور

العشار.

ستةارتفاعإلىينمومتسلقنبال.المتدليالكوكيولوس

الشكلمتباينةمتبادلة!وراقوااللونرماديقلفهأمتار،

الأزهارالشعر.قليلةأوداءمفصصةأوالحافةمسننة

إلىطولهايصلكروية!الثمرة.الجنسوحيدة
النضج..صاللونحمراءواحدسنتيمتر

شمالفيالسعوديةالعربيةافيالنباتيوجد

بعضفيويوجد.الجنوبيةوالمنهقةنجدوفيوجنوبهالحجاز

وقطروعماناليمنمنهاالعربييةالجزيرةشبهأقطار

الجبليةالسفوحفىالمتحد!لكثرالعربيةوالإمارات متعلقاويكونالرمليةلواالأوديةوبطونالصخرية

هما.و.سوالطلحالسدرأشجارعلى

يستخدموقدمخمر،اشروبالنباتعصيرمنيصنع

.أفغانستانفيالحالهوكماالحمىعلاجفي

جنسوإلىالمنسبرمية،الفصيلةإلىالنباتينتمى

11علىويحتويالمنسبرمية،للفصيلةالتابعكوكيوس

عداماوالدافئةالالمشوائيةالمناطقفيمنتشرةنوعا

الأنواعهذهمعظموتحتويوالممتراليا،أمريكاجنوب

وبعضها،طبيةخواصولبعضها،قلويةشمبهموادعلى

الأسماءمنعددوله.للزينةيزرعوبعضها،ثمارهتؤكل

وطريت!وكبالقالجبللبخمنها:والشائعةالعربية

.الغرابولسان

بيضية،،مسننةأوراقذاتفمجيرةسينائية.لندنبيرجيا

البرتقالي.نحوتميلقرمزيةوأزهار

للفصيلةالتالغلندنبرجياجنسإلىالنباتينتمى

المناطقفينوعا51علىويشتملالأسكروفيولارية

العربيةالمملكةفييوجد.القديمالعالممنالاستوائية

الجنوبية.المنطقةوفىالحجازوشمالجنوبفىالسعودية

ومرغاد.وصفارقسقيط:الشائعةأسمائهومن

مترا،وعشرينخمسةارتفاعإلىتنموشجرة.اللوتس

رماديوقلفها.قصيرةقاعديةدعاماتساقهاتسند

بيض.بشعيراتمكسوةمتدليةأوالانتشارأفقيةوالأفرع

ثمانيةإلىالورقةطوليصل.بسيطةمتبادلةوالأوراق

النورة.سنتيمتراتخمسةإلىعرضهاويصلمشتيمترات

خنثويبعضهاصفر،والأزهار.الورقةمنأقصرجانبية

الشكلبيضيةحسلةالثمرةمذكر.الجنسوحيدوبعضها

.واحدةنواةعلىتحتوي،تؤكل،شحمية،مضلعة

جنوبفي،السعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتيوجد

شبهمنأخرىمناطقوفىالجنوبيةالمنطقةوفيالحجاز

ووسطغربإلىنطاقهويمتد،اليمنمثلالعربيةالجزيرة

ويكثر،الاستوائيةإفريقياوفىإفريقياشرقوشمالوشمال

الأودية.غاباتفى

61علىتحتويالتيالألميةالفصيلةإلىالنباتينتمي

نوعا06علىسلتسجنسويشتملنوعا.41و.جنسا

بعضهاثماروتؤكل،والمعتدلةالالمشوائيةالمناطقفيمنتشرة

وتستخلصجيدخشبولبعضها،النباتهذابينهاومن

وله.للزينةبعضهاويزرع،دابغةموادالآخرالبعضمن

واللوتس.الميسمنها:وشائعةعربيةأسماء

ارتفاعإلىوتنمو،قيمةذاصمغاتفرزشجرةالمر.

وأخرىعديدةعقدهاأغصانذاتمتينةوهىأمتار،ثلاثة

.حادةبشوكةوتنت!الساقيمقائمةزاويةعلىأفقياتمتد

علىالأوراقوعدد،وريقاتثلاثمنمركبةورقتها

الشكل.بيضيةجدأ،صغيرةوالوريقاتمحدود،النبات

الجنوبيةالمنطقةفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىيوجد

ويمتدسوقطرةجزيرةوفيعمانوسلطةاليمنفيويكثر

أولأنويعتقد،الصومالخاصةإفريقياشرقإلىنطاقه
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فىتهامةساحلعلىجازانبمنطقةللنباتاكتشاف

.ام822عامكان،السعوديةالعربيةالمملكة

علاجيةخصائصذوالنباتصمغأنالسلفأفاد

التيالإصاباتطريقعنالصمغهذاالنباتويفرز.ومنافع

تسميةسببهووهذا،المرارةشديدةوالمادةقلفه،تجرح

فىخاصةالعطورصناعةفييدخلأسعودولونه.النبات

الذيالمرويفضلقدئما.الدينيةوالطقوسالاحتفالات

مادةينقلونهالهنودكانوالذيالقديممنذالصوماليصدره

إلىترس!!جيدةنوعيةإلىهناكويصنفبومبايإلىتجارية

الحقيقىالمروكان.اص!تاإلىترسلرديئةونوعيةأوروبا

مساحيقعملفىويدخلالتركيالمروكرميسمى

إلىالبوراكسمعويضاف،بالأسنانالخاصةالعلاج

أخرىعناصرومع،الصناعيةالأسنانتصنيعمراحل

ميتقياالتجاريالاسماالعربيالمرعلىويطلق.للفمغسولأ

التكوين.همت!هذاأنغير

فصيلةوهىالبخورية،الفصيلةإلىالنباتينتمي

المر:ويسمى.البشامجنسالنباتهذايتبع.استوائية

وبشام.وقفل

ارتفاعإلىتنموصغيرةشائكةشجرة.الخشنةالمرة

قطعإلىومتشققمتموحأسودقلفذاتأمتارخمسة

وتكون.مركبةوالأوراق.ورقيةشرائحأوالشكلمربعة

أفرععلىمتجمعةورديةوالأزهار.معكولممةبيضيةالوريقة

إلىطولهايصلمنقاريةالشكلفكرويةالثمرةأما.طرفية

السنتيمتر.ونصفسنتيمتر

السعوديةالعربيةالمملكةفيالحجازفيالنباتيوجد

فيعامةوبصفة)حضرموت(اليمنفىيوجدوكذلك

الأحمرالبحرجبالوفىالسافاناحزامفيالصخريةالمناطق

.والسودانوأرترياإثيوبياإلىنطاقهويمتد

وتحتويالطبفيتوظفراتينجيةمادةالساقتفرز

الشرقيةالعطورصناعةفييدخلاللونأخضرزيتعلى

ويستخدم.الصندلمنهاأخرىموادمعيسرفيويمتزج

لدىالبطنآلامولعلاجللبعوضطارداأيضاالنباتصمغ

إفريقيا.منأجزاءبعضفيالأطفال

العربببلادشجيرةصمغهوالمرأنالسلفعنجاء

الصمغةهذهمنهافتحرج،تشرط،المصريةبالشوكةشسبيهة

يجمدماومنهابها.بسطتقدوبوارحصرعلىفتسيل

هشاحديثاكانماأجودهاكثيرةأنواعوهوالشجرةعلى

بيضأشياءالمكسرفىظهركسروإذاوأحد،لونهخفيفا،

الشجعلىنثرإذا.الرائحةطيبملس،الأظافر،مثل،

الصفهذاأناسحلفويؤكد.ألزقهالرأسفىالحادث

جانبإلىالقديمللسعالويشربوالأجنةالديدانيقتل

.أخرىاستطابات

فصيلةوهيالبخوريةالفصيلةإلىالنباتينتمى

منها:،شائعةعربيةأسماءوله.البشامجنسوإلى،استوائية

.حجازيومروقفلالبشام

الورقة،ملتويةبيضأغصانهاشجيرة.المسهلالنبق

الجنس.أحاديةالزهرة،ملعقية

النبقية.للفصيلةالتابعرامنسلجنسالنباتهذاينتمي

الشمالىالنصففيمنتشرةنوعا123علىويشتمل

ملينبعضهاإفريقيا.وجنوبالبرازيلإلىالأرضيةللكرة

الثمار،خاصة،أخرىطبيةخواصلهمنهاوالعديد

يستخدمنباتىفحمالاخرالبعضخشبمنويستخرج

.أصباغالاخرالبعضمنريستخلصالبارود،صناعةفى

.وغربزعرور:الشائعةأسمائهومن

ثنائي،الساقمتفرعغيرطويلنخلبالملرا.نخل

ارتفاعإلىينمو(مذكرةوأخرىمؤنثة)شجرةالمسكن

ارتفاعها.منتصفعندالساقوتتضخممتراعشرين

فيويحملأملسرماديقلفهبالميرا،نخلأيضايسمى

هذهتختفىثم،سقطتقديمةأوراققواعدندباتحداثته

إلىطولهايصلالشكلمروحيةالورقة.الزمنمعالندبات

حتىمفصصوالنصل،العنقذلكفىبماأمتارأربعة

ونصفمترينإلىطولهايصلإكريضيةالنورة.منتصفه

يصلكرويةشبهوهى،مجموعاتفيمتدليةوثمارهالتر.

،اللونبرتقاليةسنتيمترا،عشرخمسةإلىالواحدةقطر

غلافداخلثلاثالبذورعدد.مستديمةكأسذات

يؤكل.سكريليفىللثمرةالخارجيالغلاف.خشبي

ولكنهالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتينمولا

مرتفعةومناطقاليمنفىالعربيةالجزيرةشبهفىيوجد

السودانجنوبوفيإفريقيافيالسافاناحزاموفيأخرى

النوبة.وجبال

فيالقدممنذللكتابةورقاالنباتأوراقاسستعملت

الحقائبووالقبعاتوالحصائرالمراليحعملوفىالهند،

وتؤكل،البدائيةوالمزاميرالاخضروالسمادوالسلال

أحدوهذا،التربةسطحمنبروزهاحينالصغيرةالبادرات

النباتنورةتقبماكماالانقرأض،نحوالنباتاتجاهأممباب

يعالجالذيالسكريالحلوعصيرهالاستخراجالحديثة

أوراقمعالجةتتمكما.خلإلىيحولأومشروئاليصير

تحتوي.الملحمنضربلاستخراجخاصةبطرقالنبات

.السكرياتعلىالناضجةالتمرة

للنباتاتتابعةوهىالنخيلية،الفصيلةإلىالنباتينتمي

الذيبوراسسجنص!إلىالنباتينتمي،الواحدةالفلقةذوات

للعالمالاستوائيةالمناطقفيمنتشرةأنواع7علىيحتوي

ودليب.ودومدلبمنها:،شائعةعربيةأسماءوله.القديم

.التالنخلأيضا:انظر
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مذكرةشجرة)أيالمسكن!ثنا!شجرةالتمور.نخل

عشرينارتفاعإلىتنمو،أ،قمتفرعةغير(مؤنثةوأخرى

تكون.القديمةالأوراقالسا!ت!تم!إعدتكسويزيد.أومترا

والوريقاتأمتار.أربعةإلىطوويصلريشيةالحدشةالورقة

إلىمتحورةالوريقةوقمةرمحيةإلىشمريطةأزواجفي

يصل.أ!رقةاعنقمنالأسفلالجزءعندخاصةصفراءشوكة

الوسعطىالوريقاتتكونا.."ثلابنإلىالشوكةطول

ويحيطكا!غمادباسحافأا!وراأعناقتحيط.ا!طولهي

04بينطولهاا!لإغريضية،.اللونبنيةأليافبدورهابها

والطعم،واللونوالحجم11متباينةالثمارسنتيمترا.8و.

تؤكل.،واحدةنواةذات

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

والشرقيةالشماليةالمنطقتين1النفودوفيالحجازوشمال

أخرىأجزاءفيوينمو.االاليالربعفيوكذلكنجدوفي

والبلدانوالسودانومصرأوالعراالعربيةالجزيرةشبهمن

إفريقيا.شمالفيالعربية

إنتاجفيالشجرةوتبدأالفمهسائل،بوساطةالنباتيتكاثر

التمورتعتبر.سنواتلممسالعمرمنتبلغعندماالتمور

فيالحياةلظروفالأغذيةأنسبوهيوغذاء،فاكهة
وسوائلالمربىمنأنواعا،رمنوتصنعالصحراء.

جافة-أ:درجاتثلاث!الثماروتصنف.كحولية

مالاإلىحفظهاويمكنا+،منعاليةنسبةعلىتحتوي

يحدثولاخاصةصناديق.وتحفظجافةشبه2-نهاية

مناطقخارجإلىيصدرو!ظمال!الزمنبمتخمرلها

وتؤكلقليلةسكرنسبةعلىتحتويوهذهرطبة3-الإنتاج

طازجة.

منوتصنع،للجمالغذاءوتقدمالثمرةنواةوتسحق

أصوافمعالأليافوتخلطوسلالحبالالأوراقألياف

،الخياممنهتصنعالقماشلانخاصضربلعملالجمال

،والمنازلالعشعق،بناءفيمنافيستفادالخشبأما

وقودا.ويستخدم

والحسب،بالرفعةالتمورشجر!السلفمدحلقد

لفظةوفسروا.مماقذيفيكلأشرفأنهاعنهاوقالوا

الأحسنالشىءانتقاءأوالنخ!منمشتقةبأنهانخل

وفيالكريمالقرانفيالنخلذكروردوقد،واختياره

المشاهير.شطوفي!بهم!الرلمسولأحاديث

للنباتاتتابعةوهيالنخيليةالفصيلمإلىالنباتينتمي

"نخلجنسإلىالنباتء.".الواحدةالفلقةذوات

المناطقفيمنتشرة!أنواعيشتملالذيالتمورلم!

التمورنخيلأنويعتقدآسيا،إفريقيافيوالدافئةالاستوائية

مهمغذاءالشجرةوثمارأ!د.قبلعام0004منذزرع

إفريقيا.شمالوفيالعربيةالجزيرةشمبهفيالباديةلأهل

وشجرةالتمروشجرةالبلحنخيلاسمعليهاويطلق

البلح.

،الوريقاتثلاثيةورقتها،معمرةنبتةالفاصوليا.نفلة

نهاياتعندأزهارهاوتكون،ملتحمةالورقةوأذينات

قرنيةوالثمرةسود،بقعذأتصفراءوهيالجانبيةالأفرع

.سنتيمترانعرضهامسطحة

القرنية.التائللفصيلةأناغورسلجنسالنباتينتمي

حوضفييكثراننوعينأوواحدنوععلىالجنعريحتوي

خطرالنباتوهذا.الكناريوجزرالمتوسطالأبيضالبحر

يوجد.سامةملينةمادةبذورهمنتستخلصحيثجدا

الحجاز،جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذا

سوريا.وفي

المقلةوعوداليسرعود:الشائعةأسمائهومن

الكلبوأمالخنزيروخروبوينبوتوعجبوصلوان

وجروالمعزةوخروبشهباءوشوكةالكلبوخرنوب

)سوريا(.

إلىأغصانهاتتحول،معمرةنبتة.الطرفمستدقةنونيا

قاعدةعندمتجمعةوأزهارها،خيطجةأوراقها،أشواك

قرمزية.الثمرةوأجنحة،الأشواك

البوراجينيةللفصميلةالتابرنونيالجنسالنباتينتمي

الأبيضالبحرحوضفيمنتشرةنوعا35علىويحتوي

السعوديةالعربيةالمملكةفىالنباتهذاويوجد.المتوسط

المتوسط.الأبيضالبحرشرقومنطقةإفريقياشمالوفي

الحنشوشجرالحنششوك:الشائعةأسمائهومن

.وزيرقوعثير

قلفذاتمتراثلاثينإلىارتفاعهايصلشجرةالنيم.

يصل.الأغصاننهاياتعندالأوراقتتجمع،متشققبني

منعددمنمركبةأوراقهاسنتيمترا.ثلاثينإلىالورقةطول

والوريقة.وريقةعشرةسبعإلىيصلالمتقابلةالوريقات

إلىوعرضهاسنتيمتراعشراثنيإلىطولهايصلرمحية

جانبيةالنورة.الأعلىالسطحلامعة،سنتيمتراتتلاثة

والزهرة.سنتيمتراعشرينإلىطولهايصلأزهارعديدة

إلىطولهايصلمتطاولةفحسلةالثمرةأما.عطريةبيفماء

عندالأصفراللونإلىتتحولخضراءوهيواحد،سنتيمتر

يؤكل.حلوولبواحدةبذرةذاتنضجها.

.الحارةالمناطقفيبنجاحوتنموالهندالشجرةأصل

الحجازجنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفييوجد

ونجحتالمكرمةمكةمنطقةإلىوأدخل،الجنوبيةوالمنطقة

فيزراعتهوتنتشرعرفاتومنطقةالرحمةجبلفيزراعته

ووسطه.السودانشمالي

علاجفيالهنوديستخدمهزيتالبذورمنيستخلص

.الصابونصناعةفياستخدامهوتمالجلديةالأمراضبعض
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يعتقدو،مطهرةمادةالمرارةالشديدةالأوراتمنويستخرج

عتةتمنعالأرفففيال!صببينوضعتإذاالنيمأوراقأن

منهصسعتوقد،الحشراتمنذلكوغيرالكتبوقمل

خشبأما.نيم!صأضجاريااسمهاللحشراتمبيدةمادة

الأبنيةأعمدةلعملومسامسببالماهوجنيشبيهفهوالشجرة

.والمنشآت

أيفهحا.بهاويسمىاشانزلختفصيلةإلىالنباتينتمي

الماهوجنى.لفصيلةالتالغالأزادراختلجنعرالنباتينتمي

وقرودالخفافي!وبوساطةالزراعةبوساطةالنجاتانتشر

الزائف!بالماهوجنيخشبهويسمى،ثمارهتنقلالتيالبابون

وتحتوي.الطبفيالكيميائيةمركباتهبعضوتدخل

نوعا.57وهجنسا31علىالفصيلة

زاحفة،أومتسلقةمعمرةنبتة.الأذيناتذوالهليون

أما،حرالتيفاقهاوأو،شوكية،فردية،ورقيةأغصانها

البازلاء.حجمفيسوداءفعنبةالثمرة

وينتمي.والحجريةالرمليةالأراضىفيالنباتينمو

المخطقةفييوجد.الزنبقيةالتائللفصيلةالهليونلجنس

السعودية.العرليةالمملكةفيالحجازجنوبوفيالجنوبية

وسر.هليون:الشائعةأسمائهومن

أربعةارتفاعإلىتنموالساقضخمةشجرةالهنقل.

اخضروالقلف.وعصاريةضخمةأيضاالأغصانأمتار.

الساقطةالأوراقندباتالحديثةالأغصانوتحمل،وأملس

وفىالأزهار،بعدراقالأرتظهر.اللونسوداءوتكون

طوليصل.الش!سلومتطاوأ!ةحالسةوهي،حلزونيترتيب

أربعةإلىعرضهاويصلمشتيمتراعشراثنىإلىالورقة

محدودعددعلىالنورةتحتوي.عصاريةشبه،سنتيمترات

وأحمراءواشهرة.زهراتعشرعلىيزيدلاالأزهارمن

سنتيمتراتمعبعةإلىطولهايصلالشك!!،قمعية،وردية

إلىالجرابطوليصلجرابيزوجوالثمرةشعر.يكسوها

مكسوةعديدةوالبذورسنتيمترا.وعشرينخمسة

كالمظلة،الهواءلوساطةنقلهاعلىتساعدبشعيرات

.البذرةقمةعندوتتجمع

جنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتيوجد

ينتشر.اليمنفىوكذلكالجنوبيةالمنطقةوفىالحجاز

عبرنطاقهويمتدالسافاناإقليموفيالجبليةالمناطقفىالنبات

الامشوائية.إفريقيا

خاصة!مامةوهي،الدفليةالفصيلةإلىالنباتينتمي

أحدنةالجنسالنباتينتمى،الدفلةمثلعناصرهابعض

فيأممتوائيةوشبها!شوائيةأنواع5علىيحتويالذي

فيالشجرةهذهمنيستخرج.العربيةالجزيرةوشبهإفريقيا

ويستخلص،السهامعلىيوضعسمالإفريقيةالبلدانبعض

يستخدمهالسامةالموادمنضعربوالأغصانالجذورمن

للزينةالأنواعبعضتزرع.الأسماكصيدفيالإفريقيون

عدن:منهاشائعةأسماءوللنباتأيضا.النباتهذاومنها

السم.وشجرةوعدينة

قليلةنباتاتورد،كماوهي.الأعشابمجموعة

لها:سرديليوفيما،الخشبيةالمادة

مقعسمة،ورقتها،حوليةعشبيةنبتة.الأرضإبرة

وردية.والزهرة

علىالنوعهذايضمالذيالغرنوقيجنص!يحتوي

والجبالالمعتدلةالمناطقفيتنتشرنوع003يقاربما

الأنواعهذهمنالعديد،عشبيةأنواعوكلها،الامشوائية

ضارةأعشابوبعضها،للتربةكغطاءخاصةللزينةيزرع

مندابغةموأدتستخرجالاخرأجعضاومرللزراعة

تضمالتيالغرنوقيةالفصيلةإلىالنباتينتميالجذور.

المعتدلةالمناطقفيمعظمهانوعاو.73جنسا14

فيالنباتهذاجنسوينتشر.استوائيمنهاوقلي!!

آسياوسطإلىويمتدالمتوسطالأبيضالبحرحوض

الاستوائية.أمريكاوجنوبألمشراليامنالمعتدلةوالمناطق

العربيةبالمملكةالشرقيالإقليموفينجدفييوجدكما

وسوريا.السعودية

)سوريا(.مسيكة:الشائعةأسمائهومن

ويكسوهامشرحةأوراقذاتمعمرةنبتة.الراعيإبرة

سوداء.قاعدةذاتقرمزيةوالزهرة.قطغيوبر

الغرنوقية.الفصيلةويتبعالأرضإبرةنباتجنسمن

الراعىوإبرة،الجنسهذاأنواعفيالأنظارايلفتمما

ولهاحلزونيةملتويةالثمرةمنتمتدالتيأصسفاةاأنأحدها،

الطرففيالثمرةوتكون،الرطوبةامتصاصعلىالمقدرة

إلىمتجهةشعيراتوعليهاحادةقاعدةذاتالآخر

تنغرزفإنهارطبةأرضعلىالثمرةتسقطوحينما،الخلف

تدريجياالتفافهامنتتحررالتيالسفاةبحركةالتربةفي

التربة.اختراقمنالثمرةفتمكن

السعوديةالعربيةالمملكةفينجدفيالنباتهذايوجد

.والمغربسورياوفي

(.المغربو)سورياطمير:الشائعةأسمائهومن

،الأفرعبيضاءمتفرعةنبتة.الأبيضالمغرورالأحمق

عشبةوهيالعدد،قليلةوأزهارها،معنقةصغيرةورقتها

.المزارعفيضارة

علىيحتويالذيالأمرانثجنسإلىأضباتاينتمي

العربيةالمملكةفىمنتشرة.النباتهذاحانبإلىنوعا06

أعشابمعظمها،والمعتدلةالاستوائيةالمناطقوفيالسعودية

ينتمي.للزينةتزرعالجنسهذاأنواعوبعض،بالمزارعضارة

جنسا71علىتحتويالتيالأمرانثيةالفصيلةإلىالنبات

استوأئي.معظمهانوع08و.آخر
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.الجنديوتنطورومخمليةقطيالة:الشائعةأسمائهومن

خيطية،مشرحةورقتها،ص!يرةحوليةنبتةالأدونس.

الأح!ر.نحوتميلصفرأءوالزهرة

للفصيلةالتابعالأدونسجنسإلىالنباتينتمي

توزيعذاتآخرنوعا02عيىالجنصويشتمل،الحوذانية

للزينةيزرعبعضهاوآسيا.أوروبافيالمعتدلةالمناطقفي

الحجمكبيرةالحوذانيةوالفهصيلة،طبيةتأثيراتلهوبعضها

المناطقفىمنتشرةنوعا175و.جنسا8ءعلىتحتوي

المعتدلة.الشمالية

وفىالسعوديةالعربيةالماللكةفيالنباتهذايوجد

اسيا.غربليجنوب!لوالكويتوفياليمن
ناب:الشائعةأسمائهومن

حوليةنبتة.السطوحالثلانيةالبذرةذوالحدائقآذريون

صفراءوالزهرة،مسننة،ورقتها،لزجةغدية

شاحبة.

تضمالتىالمركبةالفصيلةإلىالنباتهذأوينتمي

الانتشار.كونيمعظمهانو!0021و.جنسا1317

الاذريون،جنستكوننو25بنمنواحدوهو

عليهايطلقمثقبة!هامات،للزينةيصلحمعظمها

طبية،فوأئدلهبعضهاأن.جا.إلىوالفرأريج()الدجاجة

مثلالغذائيةالموادبعضتكوينفييستخدموبعضها

وتماسكا.!تانةالحساءإكسابوفي،الزبدة

البحرحوضفيالجنسهن!اأنواعمعظموتوجد

الم!لكةفيوالحجازنجدف!ويوجد.المتوسطالأبيض

وكحلاءمطين:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

!.الشمدروعينصفراءوعين

02ارتفاعإلىتنمونبتة.قةالمزالخضراءالأرنبأذن

سنتيمتراتأربعةالورقةل،الأفرعخيطةسنتيمترا،

الرملية.السهولفيتنمو.-.النورة،مليمترينوعرضها

الخيمية،للفصيلةالتابع-صالدلجنسالنباتينتمي

أوروبافيمعظمهاعلى!نوعاالجنسهذاويشتمل

الجنوبي!.إفريقيافىوقليلواسيا

العربيةالمملكةفىالشرقيةالمن!قةفىالنباتهذايوجد

.ر!ران-:الشا!أسمائهومن.السعودية

،التفرعقليلةحوليةنبتةالصالير.الحؤوليالأرقطيون

عشبوهى.شائكةوالثمرةمسننةقلبيةإلىبيضيةورقتها

.بالمزارعضار

علىيشتملالذيويع71لجنسالنباتينتمى

أحدهما.وهوالانتشار،كونيكلاهمافقطنوعين

تتعلقشائكة،النوعهذافيكماثمارهما،بأنويتميزان

علىيساعدكا،الحيواناتوأوبا!وأشعارأصوافعلى

علماءيعمدكمالااستمرار.النباتانتشاررقعةاتساع

الجنسينتمى.تجاربهمفيالنباتاستخدامإلىالوراثة

يأفيالنباتهذاتكاثرويؤدي.المركبةالفصيلةإلى

إلىوإبادتهاالمحليةللنباتاتالشديدةمنافستهإلىموقع

المنطقةفييوجد.رعيهتمنعسميةذوالنباتأنجانب

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالجنوبية

خريويع.:ئعةلشاا

ونورتها،مشرحةورقتها،شائكةمعمرةنبتةأرنقو.

شائكة.بقناباتمحاطة

الخيمية.للفصيلةالتابعأرنقيومجنسإلىينتمي

توزئاستوائيذاتنوعا023علىالجنسهذاويحتوي

البعضجذوروتحلى،الأنواعبعضأوراقوتخلل.ومعتدل

.أليافأخرىأنواعأوراقمنوتستخرجبالسكر،الاخر

)سوريا(.القسموعودسنوان:الشائعةأسمائهومن

رفيعةأوراقذاتحوليةنبتة.الرمليةالأسبرغولة

وردية.وأزهار

للفصيلةالتابعلارياسبرغيوجنسإلىالنباتينتمي

الانتشار،كونيةنوعا04علىالجنسويشتمل،القرنفلية

بذورأكلإلىالناسويلجأ،الملحيةالسواحلعلىخاصة

القرنفليةوالفصيلة.والشدةألمجاعاتأوقاتفيالنبات

نوعا.702و.جنسا98تضم

السعوديةالعربيةالمملكةفينجدفىالنباتهذايوجد

وبساطالحمراءالعشبة:الشائعةأسمائهومنالجزائر.وفي

)الجزائر(.غلاموأبوالفأروخرطالالملوك

ورقتها،ساقبلاقزميةحوليةنبتةقزمي.أسترسكس

.سنتيمترانقوهاهامةوالنورةصفرأء،وزهرتها،بسيطة

الطميية.التربةفىتنمو

منهاواحد،فقطأنواعثلاثةعلىالعرارجنصريحتوي

وتزرعأوروبا،فىواثنانالمتوسطالأبيضالبحرحوضفي

المركبة.الفصيلةإلىالجنسوينتمي.للزينةالانوأع

والشرقيةالشماليةالمنطقتينفيالنوعهذاويوجد

وكذلكالسعوديةالعربيةالمملكةفيوالنفودنجدوشرق

سوريا.في

)سوريا(.عقاد:الشائعةأسمائهومن

والزهرة،مسننةقلبيةورقتها،معمرةنبتة.أسترسكوم

هامة.والنورة،عطريةصفراء

الفصيلةويتبعالقزميالعرارنباتجنسمنوهو

المملكةفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتينفييوجد.المركبة

العرار:الشائعةأسمائهومنوسوريا.السعوديةالعربية

)سوريا(.ونقدوجهينهالبروبهار

وتكونسم،ا..إلىتنمو،معمرةنبتةحاد.أسل

تكثر.هامةشبهوالنورة،أسطوانيةوالورقةعقد،بلاالساق

الرملية.والبيئاتوالرطبةالمالحةالتربفي
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للفصيلةالتابعالسمارجنسإلىالنوعهذاينتمي

كونيةنوعا22ءعلىالجنسويحتوي.السمارية

السيقانتستحدم.الاستوائيةالمناطقفيويقلالانتشار،

هذهأنواعمنلعددالحاصةوالجذورالارضتحتالجارية

لعضفيالأوجاابعض!لمعالجةا!متطباباتفيالنبتة

أمراضبعضعلاجفيخاصةالجذوروتوظف!.البلدان

والفرش!.الحصائرأنواعلعضالأنابيبمنويعملالجلد،

نوعا.32وهأجناس01علىتحتويالسماريةوالفصيلة

المملكةفيالشرقيةالمنطقةفيالنباتهذاويوجد

وأسلسمار:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

وبوط.

والزهرة،مستديرةورقتها،زاحفةمعمرةنبتة.أفلفيولس

بيضاح!.

التاباطفصيلةأفلفيولسحنسإلىالنباتهذايحتمي

أصدافئةاالمناطة!فيتوحدنوعا8!علىويحتوي.العليقية

علىأغصيلةاوتشتم!،القديمالعال!افيونوعينالأمريكية

وأغيرهحوليلتفمنهاالعديدنوعا.501و.جنسا56

يكونالالتفافأنالعلماءولاحظ،مجاورةدعاماتحول

ألحممائهومن.متطفلةأجناسوهنالك.اليميننحودائما

.وعيقالجليت:الشائعة

سبعةارتفاعإلىتنموعطريةنبتة.اليهوديالأفنستين

والنورةخضراء،وزهرتها،مشرحةورقتها،سنتيمترات

الرمليةالتربفيتنمو!شتيمتر.نصفقطرهاهامة

والطميية.

علىيحتويالذيأصشيحاجنسإلىالنباتينتمي

منهاوالعديد،الجافةالمناطقفيمختشرةنوع003

الطبفييوصفوبعضهاعويةوأعشابشجيرات

أ!شعبي.ا

وفيالحجازوجنوبشمالفيالنباتهذايوحد

العربيةالمملكةفىنجدوفيوالشرقيةالشماليةالمنطقتين

البيتوحمارالشيح:الشائعةأسعمائهومن.السعودية

.العدسوحمار

والأزهار،مفصصةورقتها،حوليةنبتة.النتنالأقحوان

هامة.والنورة،بيضالشعاعية

نوع001يضمالذيالأقحوانجنسإلىمحنتمي

وأخرىعطريةأنواعبينها.إيرانإلىأوروبامنمنتشرة

لبعضمصدرالنباتوهذا،للزينةتزرعوأخرىطبية

يلونفإنهبكثرةالمواشيرعتهوإذا،الحشريةالمبيدات

المركبة.الفصيلةإلىالجنسوينتميألبانها.

فينجدوفيالجنوبيةالمنطقةفيالنباتهذايوجد

أقحوانفيهاالشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

.وقرقاص

تنموجذمور،ذاتمعمرةمائيةنبتة.المائيةالألفية

سوارية،وأوراقهاسنتيمتر،مائةارتفاعإلىالقائمةالأفرع

.تميراتأرلغوالثمرة،!عواريةوالأزهار،الفصوصخيطية

.والمستنقعاتالبركفىتنمو

للفصيلةالتابعمريافيلونجنسإلىالنباتينتمي

الانتشار،كونيةنوعا04علىويشتمل.أ!الوراجيديةا

،الرياحبواسطةتلقيحهاويتمالماءخارجتبرزأزهارها

الفصيلةوتشتمل.الزينةأحواضفيتزرالأنواعوبعض

نوعا.21و.أجناس9على

الألفىوالحزنبلالورقالكثير:أصشائعةاأسمائهومن

ورقة.ألفوأم

تامة،بسيطةورقتها،حوليةعشبة.العجلأنف

.المزارعفىضارةعشبة.عنقودوالنورة،ورديةوأزهارها

للفصيلةالتالغالعجلأنفنباتلجنساضباتاينتمي

نوعا24علىالجنسويحتوي،الإسكروفيولارية

البحرحوضوفيالأمريكيأصشمالاغربفيمنتشرة

يصعبالنباتهذاأزهارأنوالمدهش.المتوسطالأبيض

حشريتلقيحوهذاالنحلبواسطةإلاأجهاإالدخول

الداخل.إلىدفعابنفسهيد!النحلىوحتى،متخصص

جنسا222علىالفصيلةوتحتوي.للزينةالنباتيزرع

.نوع045.و

المنطقةوفيالحجازجنوبشيالنباتهذايوجد

أسمائهومن.وسورياالسعوديةالعربيةالمملكةفيالجنوبية

.)سوريا(سيسم:ئعةلشاا

،الرمادينحوتميلخضراءمعمرةنبتة.الهنديةالأنفحة

ضعاحبة.قرمزيةوالزهرة،مفصصةوأوراقها

علىيحتويالذيالمغدجنسإلىالنباتهذاينتمي

درجاتالأنواعولمعظمالانتشار،كونيةشبهنوع0041

غيرتكونحينماالثمارخاصة،السميةمنمتفاوتة

وقد،سامةولكنهاللزينةالأنواعبعضتزرعوقد.ناضجة

والفصيلة.والبطاطسالباذنجانمنها،الأنواعبعضتؤكل

تتضمنالتيالباذنجانيةالفصيلةهيالنباتإليهاينتميالتي

.نوع0002وجنسا09

العربيةالمملكةفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

وعرصموحدقالبقرعين:الشائعةأسمائهومن.السعودية

وأنمة.

أحياناتكون،منزرعةحوليةنبتة.الشائعةالبازلاء

وأوراقهاأمتار.ثلاثةارتفاعإلىتنمو،الزراعةمنهاربة

قرمزية.أوبيضاءوأزهارها،مركبة

الفصيلةإلىينتميالذيالبازلاءجنسالنبات!ذايتئ

البحرحوضفيتنتشرأنواع5علىويشتم!!،القرنية

وهيخضاراالنباتهذابذوروتستحدم،المتوسطالأليض
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غيروالثمرةمسحوقا،أومجفف!أومجمدةأوطازجة

العربي.العالمبلدانمعظممهيويوجد.تؤكلالنضيجكاملة

وجلجلان.وب!اللةبزلة:الشائعةأسمائهومن

أوراقها.معمرةبصليةنبتة.السكنبرجيالبانكريتيوم

البيضاء.الأن!هار،بعدوتظهرحلزونيا،ملتفة

للفصيلةالتابعفنقراطيونج!سإلىالنباتهذاينتمي

ض!وتابعاإفريقيانوعا02علىويحتوي،الزنبقية

للزينة.الأنواعمنالعديديزرع.المتوسطالأبيضالبحر

نوعا455و.جنسا92!علىالفصيلةوتشتمل

للزينة.معظمها

فيجنوبهوفيالحجازلىلفيالنباتهذايوجد

أسمائهومنسوريا.فيوك!لكالسعوديةالعربيةالمملكة

وزنبق.الحيةبهن)سوريا(،عنصلان:الشائعة

،وريقاتثلاثيةالورقة،أليةنبتة.البنفسجيالبرسيم

قرمزية.الزهرة

الوريقاتالثلاثيالبرسيمجنعمإلىالنباتينتمي

هذايحتوي.القرنيةالفالميلةإلىينتميبدورهالذي

ذاتالعلفيةالأنواعوبعفهذهنوعا،238علىالجنس

وبعضها.للجفافومو!التربةلملوحةمقاومة
دلابي!شأبو:الشائعةئهأومن.جذاميرهتؤكل

.(سوريا)

معرقة،قشورذاتء.نبتةالسيناني.البصل طولهحاملعلىو!خيمية،أسطوانيةمجوفةورقتها

الرمالفيتنمو.عريضإغرلاضولهاسنتيمتراعشراثنا

العميقة.

للفصيلةينتميالذيال!صللجنعي!النباتينتمى

الفصيلةهيبهخاصة!إلىحديثانقله)تمالزنبقية

فيمنتشرةنوع007علىالجنسويحتوي(،البصلية

البصلمثلمعروفأنواعهوبع!،الشماليالكرةنصف

بطيط:الشائعةأسمائهوأوغيرهما.والثومالعادي

.)سوريا(

منمركبةورقتها،متسلقة!ةنبتةالزرقاء.البظرية

ونادرازرقاء،والزهرة،تور-أزوا!ثلاثةإلىاثنين

برتقالي.حلقذاتبيضاء،

إلىبدورهينتميالذيافييةلجنسالنباتينتمي

فيخاصةالمشوائيانوغا07ويحتوي،القرنيةالفصيلة

إلىمنحنيةأنواعهأزهاربأنعاعل!الجنسوشميزأمريكا.

الحشراتتزورح!نالميسملأالأسديةتحتكحيثأسفل

أنواعوتوجد.التلقيحيتموبذلكالرحيقلأجلالزهرة

.النباتهن!اخاصةللزينةتزرعمتسلقة

الجنوبيةوالمنطقةالحجازجلأبفىالنباتهذايوجد

الشائعة:أسمائهومن.الي!ن1السعوديةالعربيةالمملكةفى

للمملكةالجنوبية)المنطقةهنديمازريون)اليمن(،هريجة

(.السعوديةالعربية

إلىتنمو،منتنة،معمرةأوحوليةنبتة.الشائكةالتفاحة

سنتيمتراعشرسبعةالورقةطولسنتيمتر،مائةارتفاع

أنبوبيةوالزهرة،مسننةسنتيمترا،عشرثلاثةوعرضها

قائمة،والثمرة،سنتيمتراتعشرةالأنبوبطولبيضاء،

وهي.بانتظامتتفتحسنتيمتراتأربعةقطرها،مشوكة

لمسامة.،المزارعفيضارةعشبة

القويةلرائحتهالحيوانأوالإنسانيقربهلاالنباتوهذا

علىويحتوي.المرارةالشديدةالكيميائيةومركباتهالنتنة

قاتلةمنهاالعاليةوالجرعات،عاليةسميةذاتعديدةمواد

.خطورةأشدوبذوره

الباذنجانية.للفصيلةأضابعاداتورةجنسإلىالنباتينتمي

انتشرتولكنهاالأمريكتانأصلهاأنواع8علىيحتوي

مادةعلىالنباتويحتوي.البلدانمنالعديدفيواستوطنت

الربوتعالجالتيالعقاقيرفيتدخلالتيالإسترامونيوم

الاهتماممكانالنباتوكان.الجافةالأوراقمنوتستخلص

ومن.الهلوسةويسببمخدروهو،عام003منذأوروبافي

تقديمالمتحدةالولاياتشمرقفيالهنودقبائلبعضعادة

02-أ8أعمارهمشارفقالذينللصبيةالنباتمنجرعات

الرجولة.مرحلةبلغواقدأنهمبعدهاويعلنعاما،

العربيةالمملكةأنحاءمعظمفيالنباتهذايوجد

داتورة.وطاطورة:الشائعةأسمائهومن.السعودية

سنتيمتر،مائةارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.التفاف

نبتةوهي.هامةوالنورةصفراء،وزهرتها،مفصصةورقتها

المزأرع.فيفيهامرغوبغير

للفصيلةالتابعصنخسجنسإلىالنباتهذاينتمي

وآسياأوروبافيمنتشرةنوعا26علىويحتوي،المركبة

الاستوائية.وإفريقيا

شرقوفيوجنوبهالحجازشممالفيالنباتهذايوجد

ومصر.السعوديةالعربيةالمملكةفينجد

بالمملكةالشرقية)المنطقةخويش:الشائعةأسمائهومن

)مصر(.وجلوينيهوديةوبقلةوتلفاف(،السعوديةالعربية

.التفاف:أيضاانظر

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.العطريةالأوراق6ئيةثا

الوريقة،طولالوريقاتثلاثيةوورقتهاسنتيمترا،أربعين

والزهرة،مسننةواحد،سنتيمتروعرضها،سنتيمترأن

بندولية.،قرنيةوالثمرةصفراء،

فينجدفيويوجد.الحندقوقجنسالنباتهذايتبع

الجزائر.فيوكذلكالسعوديةالعربيةالمملكة

قرطوورقراقمرحندقوق:الشائعةأسمائهومن

بستاني.وحندقوقوريام)الجزائر(،الملكوعشب
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العطريةالأوراقثلاثية

طافية،العذبةالمياهفيت!ضرمعمرةمائيةنبتةالنهر.جار

ثلاثةوعرضهاسنتيمتراتثمانيةالورقةطول،الأوراق

فسنبلةالنورةأمابيضاء،والزهرة،معنقةوهى،سنتيمترات

.مشتيمتراتأربعةطولها

يشميبدورهالذيالنهرجارجنسإلىالنباتينتمي

كونيةنوعا09علىالجنعىويحتويالنهر،جارلفصي!ة

ولعضهاطافيةوأوراقغاطسةأوراقلهبعضهاالانتشار،

الجاريةالسيقانأنويعتقد.للزينةالأحواضفييزرع

الفصيلةتحتوي.للنشوياتمصدراتكونقدالأنواعلبعض

نوعا.9و.فقطجنسينعلى

جنوبوفيالجنوبيةالمنطقةفىالنباتهذايوجد

الشائعة:أسمائهومن.اسحعوديةأحربيةاالمملكةفىالحجاز

البحر.لسان

النهر.جمارأيضا:ال!

،الوريقاتثلاثيةوورقتها،معمرةنبتة.المعزةجذر

لية.بندوقرنيةوالثمرةصفراء،وزهرتها،مسننة

إلىينتمىبدورهوهذاأنونس،جنسإلىالنباتينتمي

فيتنتشرنوعا75علىالجن!مىيحتوي.القرنيةالفصيلة

الكناريوجزرالمتولممطالأبيضالبحروحوضأوروبا

الاخرالبعضويستخدمللزينةبعضهايزرع،وإيرانوإثيوبيا

الاستطاب.فىالبلدانبعضفى

حمضو(،البنانطبونودبق:الشائعةأسمائهومن

)سوريا(.الغزال

ثلاثينارتفاعإلىتنموشحميةمعمرةعشبة.الجرمل

سنتيمتر،نصفوعرضهاسنتيمترانأ!رقةاطولسنتيمترا،

صفراء.والزهرة،أسطوانيةوهى

الطميية.والتربالضحلةالرمليةالتربفيتنمو

للفصيلةالتابعالرطريطجنسإلىالنباتهذاينتمي

حوضفيمنتشرةنوعا09علىويحتوي،الرطريطة

إفريقياوجنوبآسياووسطالمتوسطالأبيضالبحر

الجافة.والمناطقالصحارىفيتكونماوغالئاوأستراليا،

بعضفيالعصاريةوسيقانهاالأنواعبعضبراعموتؤكل

52و.جنسا27علىالرطريطيةالفصيلةتحتوي.اجلدانا

الجافة.المناطقفيخاصةودافئااستوائيانوعا

والجنوبيةالشماليةالمنطقتينفىأضباتاهذايوجد

اسمعوديةالعربيةالمملكةفىونجدالحجازوجنوبوشمال

عزيروقرمل:الشائعةأسمائهومنسوريا.فيوكذلك

.)سوريا(وقرمة

نحوتميلخضراء،معمرةعشبةالأصفر.الجرمول

صفراء.والزهرةمتموجةوورقتهاالأصفر،

للفصيلةالتالغالكحلاءجنسإلىالنباتينتمى

فيمعظمهانوعا03إلى2ءعلىويحتوي.البوراجينية

.إيرانإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوضمنتمتدمنطقة

تستخدمحمرأصباغالأنواعبعضجذورمنتستخلص!

،الحرارةمقاييسعملفيتستخدمالتىالسوائ!!صباغةفى

052و.جنسا156علىالفصيلةوتشتمل.ذلكوغير

والاخرالخشبلإنتاجبعضها،مختلفةفوأئدذاتنوع

يطبخ.وبعضهاللفاكهة

المملكةفىالجنوبيةالمنطقةفيالنباتهذايوجد

ليد:الشائعةأسمائهومن.وسورياالسعوديةالعربية

العربيةللمملكةالجنوبية)المنطقةوعسيلة)لمموريا(،

(.السعودية

بيضاء.والزهرة،بيضيةورقتها،معمرةنبتةالجرش!.

بدورهينتميالذيالجريسلجنسالنباتينتمي

نوع003علىالجريسجنسيحتوي.الجريسيةللفصيلة

الأبيضالبحرحوضوخاصةالمعتدلالشمالفيمنتشرة

للزينة.يزرعمنهاالعديد.الاستوائيةوالمرتفعاتالمتوسط

نوعا.591و.جنسا87علىالفصيلةوتشتمل

العربيةالمملكةفىالحجازجنوبشيالنباتهذايوجد

عسنت.بمالعقابخبز:الشائعةأسمائهومن.السعودية

نحوتميلخضراء،معمرةصحراويةنبتة.الجصية

ذاتوالزهرة،الأوراقمتساقطة،التفرعثنائية،الأزرق

قرمزية.خطوط
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!لفصيلةالتالجيبسوفلاجنسإلىالنباتينتمي

فيالمعتدلالنطاقفينوعا251علىويحتوي،القرنفلية
أنواعهوبعضونيوزيلندا.وأ،اليامصرإلىوأممياأوروبا

لحفلاتتعدالتيالورودباقاكعملفيمنهايستفاد

مناطقعنكشافايعتبرا4أنواوأحد،الغربفيالزواج

السمسمبذوربإضافةالنبلاتهذايستخدم،النحاس

مصر.فيلهوالعسل

فيوالنفودونجدالشرقيةالمنالقةفيالنباتهذأيوجد

الشائعة:أمممائهومنوطصر.السعوديةالعربيةالمملكة

رقيقة.

لمشتيمتر،مائةإلىتنمومعمرةنبتة.الإنجليزيالجلانقل

بنيةمشتيمترا،أربعونطولها،خيميةوالنورة،بسيطةورقتها

.لمزارعفيوتكثرالأحمر.نحوتميل

إلىينتمىالذيالسعدجنملاإلىالنباتينتمي

استوائيةنوع006علىأطنسيحتوي.العسعديةالفصيلة

،النباتهذامثلبعفأجزائهيؤكلوبعضها،التوزيع

برائحةلأنهالروأئحصناعةفيجذمورهويستخدم

الأر.البرديوهنالك.البنفسج

العربيةالمملكةفيالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

وخلنجانوسعدىسعد:الشايعةأسمائهومن.السعودية

.القماريوريحانبري

لحمية،،شريطيةورقتها،أبريةمعمرةنبتة.القطنجنبة

وبرية.كرويةوالنورة

الرمرامية.للفصيلةالتابعجنسبخإلىالنباتينتمي

وبعض،الدافئةالمناطقفي:!.!نوعا62علىويحهتوي

الأوراقتتحولحيث،للزينةوبعضهاعلفا،يزرعالأنواع

الخريف.خلالالاحمراللونإلى

وممورياالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

أسمائهومنامميا.غربوجنوبإفريقياشمالوفي

)سوريا(.وثلاثةشفشف:الشائعة

لهاجذمور،ذاتمعمرةعشبيةنبتة.السعديجوز

سبعينارتفاعإلىتنموالزوايا،ثلاثيةساقهاسود،درنات

سنتيمتروعرضهاسنتيمتراأربعونالورقةطوللمشتيمترا.

نحوتميلمحمرة.بالخيمةشبيهة!شابلونورتهاوأحد،

.المزارعفيضارةعشبةوهي.البني

نوعيضمالذيالسعدجنسإلىالنباتينتمي

فيالحجازوجنوبشمالفييوجد.الإنجليزيالجلانقل

السعودية.العربيةالمملكة

سمارديس،،علوب،كرلتق:الشائعةأسمائهومن

حلو.

إلىاللونذهبيةاليخضور،عديمةطفيليةنبتة.الحامول

العديدعلىإجبارياتتطفل،الورقعديمة،حريريةصفرأء،

كروية.والثمرةبيضاء،وزهرتها،النباتاتمن

التابع)الكشوث(الحامولجنحم!إلىالنباتينتمي

هيبهخاصةفصيلةإلىحديثانقله)تمالعليقيةللفصيلة

نوعا451علىالجنسهذايحتويالحامولية(.الفصيلة

يخضوربلااللونجذابةمتطفلةوكلهاالانتشار،واسعة

تتطفلالتيالمحاصيلإنتاجفىشديدأتأثيراتؤثر،ورقولا

فينجدفييوجدواحدا.عائلايصيبوبعضهاعليها،

الكشوث.:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

موللحاا
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موللحاا

جذوراتطلر!،زاحفةمعمرةنبتة.الإوزةحشيشة

حمسينإلىالقائمةالأفرعارتفاعيصلالعقد،عندعرضية

نصفوعرضهاسنتيمتراتأربعةالورقةوطولسنتيمترا،

أحيانا.ال!ونقرمزيةمشيبلاتمنسناب!والنورةسنتيمتر،

الأودية.ابطونفيتنمو

الإوزةحشيشة

للفصيلةالتالغأكنوكلواجنسإلىالنباتينتمى

وجنوبإفريقيافىمنتشرةأنواع9علىويشتمل.النجيلية

والهند.إفريقيافيمهمامحصولايعتبروبعضهاأمريكا

.المزارعفيفيهامرغوبغيرأعشابوبعضها

العربيةالمملكةمناطقمعظمفيالنباتهذايوجد

أسمائهومنومصر.السودانمنكلشيوكذأكالسعودية

(.)السودانوحمرة)مصر(وبشنهوكنبعجلة:الشائعة

مائةارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.الجراححشيشة

علىتنمو.الأسفلالسطحمعرقةشريطيةورقتهالمشتيمتر،

الجيرية.أصحورا

للفصيلةالتابعستاكسجنسإلىأ!نباتاينتمي

الأقاليمفىمنتشرةنوع003علىيحتويو،أصشفويةا

لهالنباتوهذا.الأنواعبعضويزرعاجا.أستراعداالمعتدلة

وبعض،الجراححشيشةالاسممصدروهذاحمر،درنات

طبية.فوائدأخرىولأنواع،يؤكلالأخرىاالأنواعدرنات

وغرتم.غل:الشائعةأسمائهومن

ورقتها،حوليةنبتة.الورقالسينيةالزجاجحشيشة

المظللة.الصخورشقوقفيتن!و.بيضيةبسيطة

التابللفصيلةالزجاجحشيشةلجنسالنباتينتمي

كونية.شبهمنتشرةنوعا02علىالجنسيشتم!.الحريقية

جنسا52علىالفصيلةوتشتمل.طبيةخواص!لهبعضها

العربيةالمملكةفيالنباتهذايوجدنوعا.501و.

المتحدةأمحربيةاالإماراترعمانسلطنةوفيا!سعوديةا

ولزيقشدخ:الشائعةأسمائهومنومصر.وسورياوقطر

)مصر(.الفأروأذين)سوريا(

،معمرةأوحوليةوبريةعشبة.المنتنةالضارةالحشيشة

مسننة،قاعديةأوراقهامشتيمترا،خمسينارتفاعإلىتنمو

طولها،قائمةأومنتشرةخردلةوالثمرةصفراء،وزهرتها

بندولية.تصبحوقد،ملليمترانوعرضهامشتيمتراتأرلعة

الصليبية،للفصيلةالتالغالحارةجنسإلىالنباتيشمي

الأبيضأسحراحوضمنتنتشرنوعا27علىويحتوي

الهند.غربشممالإلىالمتولسط

وسلطةاليمنوفيالسعوديةالعربيةألمملكةاشيويوجد

وفيوالكويتوالبحرينالمتحدةالعربيةوالإماراتعمان

حوذان:الشائعةأسمائهومن.إفريقياوضعمالالصحاري

خشين.وحراوخفشوخنيز

زهرةوذات،خيميةنورتها،معمرةنبتة.القطحشيشة

ية.ورد

للفصيلةالتالغبورهافياجنسإلىالنباتينتمي

أعشابكلهانوعا04علىالجنسويحتوي،الجهنمية

نوعا35.وجنعسا43الفصيلةوتضما.أطزراعةضارة

أمريكا.خاصةامشوائية
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المنتنةالفمارةلحشيشة

وفىالسعوديةالعربيةالماللكةفيالنباتهذايوجد

ورقمة.م!يد:الشائعةأسمائهومن.اليمن

ما،حدإدىعطريةمعمرةنجيدلةنبتة.الليمونحشيشة

والحجرية.الجافةالمناطقفيتنمو.خيطةورقتها

للفصيلةالتابعلاميمبوبوغنجنسإلىالنباتينتمي

يفرزمعظمهااستوائيا،ن!عا56علىويحتوي،النجيلية

فيلطبوفىلحطورعةفيتستخدمعطريةزيوتا 11

.النكهاتإضافة

السعودية.العربيةالمملكةممطقكلفيالنباتهذايوجد

مكةوقشالعربوطيب.إذ:الشائعةأسمائهومن

مكة.وحلفا

عقد،قائمةحولية.:نبتة.الفرنسيالحلبوب

بتلاتعديمةوالزهرة،..وورقتها،منتفخةالساق

.لحمامنباتوهوخضراء،
للفصيلةالتابعالز!سقيةجنسإلىالنباتينتمي

البحرحوضفيتوجدأدواع8علىويشتمل.الفربيونية

مصدرالأنواعهذهوبعضوأوروبا.وآممياالمتوممطالأبيض

.بالمزارعرة.االنباتاتمنوهو.للأصباغ

وحنيزيروبقلةالسمك-:::الشائعةأسمائهومن

هرمسوخصىموسىووخرنوبوحلبوب)سوريا(

أملس.وخريق

علىحبالهيئةعلىيجريعشبينبات.الحنظل

.الأرضتحتمدفونمعمرتطعيمجذرله،الأرض

وأثلاثيةوأوراقهبها،يتدعممتفرعةمعاليقوللنبات

وأخرىذكريةأزهاراالنباتويحمل.فصموصخماسية

فرديةالشكلجرسيةوأزهاره.منزلوحيدإنهفيقالأنثوية

كرويةوثماره.اسشتيمترينإلىعرضهايصلصفراءجانبية
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مرقشةخضراءتكون!شتيمتراتسبعإلىالثمرةقطريص!!

وعلافها،تجفح!تالأصفرإلىتتحولثمامخططةأو

بنية.الشكلبيضيةعديدةوالبذورالمرارةضحديد

الأراضيفيالسعوديةالعرليةالمملكةفيالنباتي!صر

صحارىفيكذلكويكثر،الأوديةفيوالطمييةاشملية

وشمالالحناريجزررأسبانياإلىويمتدوآسياإفريقيا

فيانتشارهيلاحظوقد.والبنجابوالهندوفلسطينإفريقيا

العلقمفهوالأسماءامنعددأطنبات.المهجورةالمزارع

الصحراء.ومرارةوالخطبانالنعاموقثاء

أحا،حية،اأضباتالخواصإشاراتالقدماءعنوورد

ملينةخواصذاتوالبذورالثمارلبفإناليوموحتى

أ!بيداالبذوروتسمىأضسمما.اإلىيؤديالجرعةوتجاوز

لإزالةأضهبيدايسمىطئمعينبأسلوبيعالجونهاوكانوا

التراثفيعدةإشعاراتووردت،تؤكلثممرارتها

ومرارته.للحنظلال!دبي

خمسةارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.الشائكالحوذان

دائريةالأعناقاطويلةالسفلىوالأوراقمشتيمترا،وثلاثين

والزهرة.الفصوصثلاثية،!شتيمتراتلممبعةقطرها

صفراء.

التائللفصيلةالحوذانجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا025علىالجنسيحتوي.الحوذانية

الآخروالبعضللزينةيزرعوبعضها.المعتدلةالأقاليم

الزراعة.فيفيهامرغوبغيرأعشاب

وفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيأضباتاهذايوجد

آسياغربوجنوبالمتحدةأ!ربيةاوالإماراتعمانسلطنة

زغليل.:الشائعةأسمائهومن.إفريقياشمالر

.الحوذان:أيضاانف!!

وبرية،متفرعةعشبيةحوليةنبتة.الحويصليةالخطميه

وزهرتها،مشرحةورقتهاسنتيمترا،ست!تارتفاعإلىتنمو

.المزارعفيضارةعشبةوهى،قرمزيةقاعدةذاتبيضاء

الشائعة:أسمائهومن.التيلجنسإلىالنباتينتمى

(.)العراقوعبرةالشيطانتيل

تكسوهامنبطحةشبهحوأجةنبتةالمغبر.البحرخلنج

ورقتهاسنتيمترا،ثلاثينارتفاعإلىتنمو،الماتللورات

المغبرالبحرخلنج
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والزهرة،مليمترانوعرضهاسنتيمترنصفطولها.بسيطة

الملحية.التربفيوتنمو،وردية

للفصيلةالتابع!انكينياإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوعا25على..اهذايحتوي.الفرنكينية

بيئاتهاماتكونوعادةالااشوائيةشمبهوالمناطقالمعتدلةالمناطق

ويستخلص،طبيوبعضهاسا!الأنواعهذهوبعض.مالحة

النباتاتضمن،للزينةيزرعوبعضهاملحالبعضرمادمن

نوعا.3و.أجناسلاعلىالفصيلةتحتوي.الصخرية

والمنطقةنجدوفيوجنوبهأالحجاشمالفىيوجد

والجزائر.يةالس!العربيةالمملكةفيالشرقية
)شرقيثريبوأمثريبأ:الشائعةأسمائهومن

وجرمل.ونديوة)الجزائر(ومليغة(السعوديةالعربيةالمملكة

الجنس،أحاديةزهرتها،!ةنبتة.البريالخيار

متينة،بشعيرأتمكسوةة:وا،مفصصةوورقتهاصفرأء،

طوليةخطوطذات،!أتستةإلىالثمرةطوليصل

النضج.حينالأصفرإلىقيوتتحولصفر.أوخضر

الأودية.بطونفيوتنمو

القرعية.التائللفصيلةالالثاءجنسإلىالنباتينتمي

الالمشوائيةالمناطقفيلىةنوعا03علىالجنسيشتمل

شديدةموادعلىويحتويطبيآخواصله.القديمللعالم

نوعا.75وهجنسا191علىالفصيلةتحتوي.المرارة

والمنطقتينالحجازشيمالفيالنباتهذايوجد

السعودية.العربيةاواللةفيونجدوالشرقيةالشمالية

وهاندلي..نا:الشائعةأسمائهومن

جذمورذاتمعمرةقصبةنجيلي!نبتة.القصبخيزران

سنتيمترا،وأربعونخمسةالوراؤطولأمتار،أربعةإلىتنمو

خمسونطوأ!اكثيفةوالنورة،سنتيمتراتأربعةوعرضها

حافاتعلىتنمومشتيمترا.!خمسةوعرضها!شتيمترا

الماء.ومجاريالقنوات
للفصيلةالتابعالقصبجنعماإلىالنباتينتمي

أصحراحوضفيأنواع3عللىالجنسيشتمل.النجيلية

هوالنباتهذاأنالعلماءبعفلويعتقد،المتوسطالأبيض

منذالإنسانامشخدمهإقد،الإنجيلفيذكرهوردالذي

يصدحدبهأنويعتقدالمزاملر،صناعةفىعام0005

.الورقلصناعة

العربيةالمملكةمناطق.فيالنباتيوجد

وغابوقناوقصبأباءة:الشا!أسمائهومن.السعودية

رومي.وغاب

مائةإلىتنموحوليةأوةنبتة.السوداءالداتورة

خمسةوعرضهالمشتيمترأ.عشروالورقةطولسنتيمتر،

والزهرة،معنقة،القاعدةثلة"غير،مسننةسنتيمترا،عشر

نتوءيوجدسنتيمترا،!ثماطولها،أنبوبيةبيضاء

منحنيةشائكةعلبةوالثمرة،الأنبوبفصوصبينصغير

.خاصنظامبلاوتتفتحأسف!!،إلى

يتئالفصيلةالذيالداتورةجنسإلىالنباتينتمي

معظمهاتحتويأنواع8علىالجنسيشتمل.الباذنجانية

الهلوسة.إلىيقودبعضهاسامةكيميائيةموادعلى

الجنوبيةوالمنطقةالحجازجنوبفيالنباتهذايوجد

الشائعة:أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيونجد

وداتورة.وسكرانوبنجالسلطانوزمرالسلطانصفير

،الرمادينحوتميلخضراءحوليةنبتة.البدينةالدجاجة

خمسةالورقةطوللمشتيمترا،ستينإلىتنمو،لحمية

فيوالأزهار.لمشتيمتراتثلاثةوعرضهاسنتيمترات

.بالمزارعضارةنبتةوهي،مجموعات

للفصيلةالتالغالرمرامجنسإلىالنباتينتمي

فىمنتشرةنوعا051علىالجنص!يحتوي.الرمرامية

هووهذاللدواجنغذأءبذورهوتقدم.المعتدلةالمناطق

يزرعوبعضها.الأنوأعبعضأوراقوتؤكل،الاسمسبب

الغربية.الهندجزرمنطقةفيهامكمحصوللحبوبه

وفياسمعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

بصفةالانتشارواسعوهوالكويتوفيعمانوسلطنةاليمن

.الكلابوخسالجملركب:الشائعةأسمائهومن.عامة

خمسةارتفاعإلىتنموعشبيةنبتة.الثعلبذيل

سنتيمتراعشرونالورقةطوللمسنتيمترا،وسبعين

تسعةطولها.كثيفةوالنورةواحد،سنتيمتروعرضها

ضارةعشبةوهيواحد،سنتيمتروعرضهاسنتيمترات

وسافية.الفارشعر:الشائعةأسمائهومن.المزارعفي

خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.العقربذيل

سنتيمتراعشراثناطولها،بسيطةوورقتهاسنتيمترا،

ملتفة،قرنيةوالثمرةصفراء،وزهرتها،سنتيمترانوعرضها

.المزارعفىضارةعشبةوهىسود،أشواكظهرهاعلى

للفصيلةالتالغالعقربذنبلجنسالنباتينتمى

البحرحوضفيمنتشرةأنواع4علىويحتوي،القرنية

فيالشرقيةالمنطقةفىيوجد.إيرانإلىالمتوسطالأبيض

لسان:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكة

.وعريدةالكلب

ورقتها،عشبيةمعمرةنبتة.الآسيويالغرابرجل

ونادراالأصفر.نحوتميلحمراءوالزهرة.التفصصراحية

.الوردينحوتميلبيضاءتكونما

للفصيلةالتالغالحوذانجنصرالنبات!ذايتئ

منتشرةنوعا025علىالحوذانجنسيشتمل.الحوذانية

حوذاناسمالنباتهذاعلىويطلق،المعتدلةالمناطقفي

.واللونالشكلمتباينةدرناتولهللزينةيزرع.الحدائق

نوعا.0175وجنسا58علىالفصيلةتشتمل
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الضبعكفوالضفادعشجر:أصشائعةاأسمائهومن

القرد.حبوالحبوردوالهركفوالسبعوكف

تلاثيةورقتهاحوأجة،نبتة.الوريفاتثالأئتيالطيررجل

شبهالورجقات!تالأسف!االزوجوي!صن،الوريقات

.القرمزينحوتميلورديةوالزهرة،أذينات

وقفمب.خضيراء:اسشائعةاأسمائهمنرجدا.معامأضباتا

وبرداتحوأجةنبتةالمشعر.الوريقاتثا*ئنيالطيررجل

فيتنموصفراء.رهرتهار،الوريقاتتلاتيةورقتها،خفيف!

حربث.رالغزالقرن:أسشائعةاأسمائهاومن.الرمال

خمس!!إضتنموحوأجةععتمبةالبيضاء.الرؤوس

وءهـضخاسشيمترات!متةرقةالوطول،وبريةسعنتيمترا،

!شتيمترهاقص!إكحامةأصورةاوبيضاء،وزهرتها،سنتيمتران

.المزارعفيضارةعشبةوهيواحد،

المركبةاعفصيلةأضابعاأكلبتالجنسالنباتينتمي

يستحرخو،الدافئةألمناطهتا!ىمنتشرةأنواع4علىويحتوي

وتستخلصرأعنداشيالشعرصبغفييستخدمأسودصبغمنه

ا!شما!ييوجد.أضيماتوديةاالديدانضدفعالةمادةمط

احسودان.واالسعوديةالعربيةألمم!صةاشيالححاز

الفرلروحشيشةوسعدةطولق:أسشائعةاأسمائهومن

أصسودان(.)االبنتوقفحيم

خمسةارتفاعإلىتشموحوليةنبتة.تانجاريةريكارديا

تئهاوزكل،مفصصةأوتامةورقتهاممنتيمترا،وعشرين

أ!ميية.أاراشمليةأضربافيتممو.هامةوالنورةصفراء،

المركبة.أطفصيلةحاالتاردياري!طجمحرإلىالنبات!نتمي

اجحراحوضفيمنتشرةأنواع8علىالجنسهدايحتوي

الشرقيةالمنطقةوفينجدفييوجدوأوروبا.المتوسصأالأبيفرا

أجمن.واوالحويتالسعوديةأحربيةااهمكشةفي

الشرقية)المنطقةوحلولاءمكنان:أحشائعةاأسمائهومن

ونقد.()اليمنومرير()ال!حمريتمرارو(أطمملكة

شريطة،ورقتها،معمرةصغيرةنبتة.المروجزعفران

ونصىواحد!شتيمتروعرضها!شتيمتراعشرونطولها

فيتنموبيضاء.تكونماونادراورديةوالزهرةأصستيمتر،ا

والحصوية.الرمليةالترب

التابللفصيلةالمطربشيرةجنسإلىأسباتاينتمي

كمقمة،أ.ا
ومىاورولافيمششرةنوعا65علىيحتويو-.س

وشمالآسعياو!عطإلىالمتوسصأالأبيضاأجحراحوضر

الآخرالبعضومن،للزينةفيرعممهأسديدااحمئند.ا

هذاويوجد.الطبيةالكولشينومادةطبجةموادتستحلص

العربيةالمملكةفيالشرقيةأطنطقةاوفينجدشيأضباتا

السعودية.

ررحفوالأروفرخعكنة:الشائعةأسمائهومن

بيض.وعروقالعربوخميرة

.الزعفران:أيضانظرا

طولها،القاعدةقلبيةورقتها،راحفةنبتة.البجعةزهرة

صفراء.ضديةوزهرتها،سشيمتراتمحبعة

التالللفصيلةلوحياأر!مصواجحسإلىأحباتاينتمي

فيمنتشرةنوع003علىالجنسيحتوي،أ!حيةالأرسموأا

علىتحتويكلهاأمريكا.خاصةأ!داشئةواالأ!شوائيةاالمناص!ات

خواصولبعضهاالأرسطولوخيا،اوحمض!عامةمواد

أضعابين.اللدغةمضادة

ريةنجاتاياردريكا
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وفيالسعوديةالعربيةا!فيالنباتهذايوجد

ومن.المتحدةالعربيةرات6الإوفىعمانوسلطنةاليمن

وغاغة.ولغية()اليمنغافة:الشائعةأسمائه
.الزهرة:أيضانظرا

ورتتها،معمرةعشبية!..المائيةالحواشيزهرة

الأبيضنحوتميلورديةواأهرة،القاعدةقلبيةرمحية

الرطبة.المناطقليوتكثرزرقاء،تكونماونادرا

دلفصيدةالتالغفليرونكالجنسالنباتينتمي

منتشرةنوعا052علىافيويحتوي.الأسكروفيولارية

الجبالفييوجدمنهاوالقللالمعتدلالشمالفي

أفرعه.تؤكلوبعضها،البيةخواصلبعضها.الامشوائية

لمقدرةإبادتهتصعباكارعفيضارعشبوبعضها

عرضلة.جذورإنتاخعلىمسيقانه

الشائعة:أسمائهومن

أربعينارتفاعإلىتنمو!ةنبتةالنهار.زهرة

سنتيمتروعرضهالحشتيمتراتخمسةورقتهاطولسنتيمترا،

التربفيتنمو.إغريضيةةوالنوزرقاء،وزهرتهاواحد،

والحصوية.الرملية

الكوملينيةللفصيلةالتابعكوماليألجنسالنباتينتمى

يميز.الدافئةالمناطقوفىاست!ائيةنوعا051علىويشتمل

يزرعمنهالعديد.بالزهرةييط!إغريضالجنسأنواع

نوعا.062وجنسا24!الفصيلةوتحتوي.للزينة الجنوبيةالمنطقةوفيالحجازجنوبفيالنباتهذأيوجد

واليمن.السعوديةالعربيةالمملكةفى

)اليمن(.وحليفوعاإن:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.المناخيةالفقلرساعة

متقابلة،أوسواريةوأوراقها،مربعةساقهاسنتيمترا،عشرين

.المزارعفيضارةعشبةو!طزرقاء،أوحمراءوالزهرة

زهرلفصيلةالتالغأناغانعرجنسإلىالنباتينتمى

أوروبافيمنتشرةنوعا02علىيحتويجنسوهوالربيع

طبية،فوائدذأتالنوعهذاعناصربعضإفريقيا.وجبال

باردا،أوغائماالجوكانإذاتنطبقحمراءالنوعوأزهار

جنسا21علىالفصيلةوتشتمل.الاسممعنىوهذا

العربيةالمملكةفىنجدفيالنباتهذايوجد.نوع08و.

حشيشة:الشائعةأسمائهومنوليبيا.ومصرالسعودية

وقنفذةولبينةالفارواذانوالزريقاالعلقوقاتلالعليق

وعيناللبنوأم)مصر(الجملوعينغيطوصابون

القط.وعيناليبيا(القطوس

وقائمة،زاحفةساقها،معمرةنجيليةنبتةسبوروبولوس.

والنورة،سنتيمترأتثمانيةالورقةطول،سم35إلىتنمو

نباتوهو،سنتيمترانوعرضهاسنتيمتراعشرأحدطولها

.المزارعفيمضر

التائللفصيلةمسبوروبولوسجنسإلىالنباتينتمي

أمريكافيمنتشرةنوع001علىالجنسويحتويالنجيلية

وبعضهاتؤكلحبوبالأنواعهذهلبعضوإفريقيا.واسيا

الحجازشمالفيالنباتهذايوجد.للجفافمقاوم

أسمائهومن.واليمنالسعوديةالعربيةالمملكةفيوجنوبه

)اليمن(.وعلفسخم:الشائعة

ارتفاعإلىتنمو،معمرةعشبيةنبتة.الثعلبذيلسعدى

النورة)سنتيمتران(عريضالورقةنصلسنتيمتر.مائة
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فيأضباتاهذاويزرعسنتيمترا،عشرثمانيةطولهاخيمية

أ!سعد.اجنسإلىوينتميالحصائر.لعم!!البلدانبعض

حلو.وسماروديسوعلوبكرلت!:الشائعةأسمائهومن

فيعدامورقةغيرمعمرةنبتة.الساحليالسمار

سنبلة.والنورةالزوايا،ثلاثيةأو،أ!عطوانيةالساقحداثتها،

الرطبةالمناطقوشىالريلمحنواتحافاتفيتكثر

.والمستنقعات

للفصيلةالتابعالسمارجنسإلىالنباتهذاينتمي

الانتشاركونيةنوع002علىالجنسيحتوي.اسمعدية

جذورمنيستفاد.الاستوائيةالمناطقبعضفينادرولكنه

رأرضيةالحصائرصناعةفىالبلدانبعضفيالأنواعالعض

أمخرف.احصاذهـأرضيةاليابانفيمنهويصنعالمقاعد،

نوعا.32ءوأجناس01علىالفصيلةتشتمل

والمسطقةنجدفىأصسعوديةاأمحربيةاالمملكةفىويوجد

وسمار.شب:الشائعةأسمائهومن.أصشرقيةا

مفصصة،السفلىأوراقها،حوليةنبتة.السمسم

أنبوبيةبيضاء،وزهرتها،متقابلة،شريطةالعلياالأورا!تىوا

الشفة.ثنائية

أصسمسمية،اللفصيلةالتالغالسمسمجنسالنباتيتبع

المناط!تفيمنتشرةنوعا15علىالجنمه!ويحتوي

رقعتهاتسعتالنباتوهذا.القديمالعال!امنالاستوائية

جنسا18علىالفصيلةتحتوي.بذورهزيتلأجلبالزراعة

وسليط.جلجلان:أصشائعةاأ!عمائهومن.نوعا59و

ذات،كورميةمعمرةنبتةالجذور.زعفرانيالسوسن

وعشرونخمسةأ!رقةاطول،ضيقأضصلوا،قليلةأوراق

وجانبية.قميةالقرمزينحوتميلزرهخاءوزهرتهاسنتيمترا،

للفصيلةالتابعالسوسنجنسإلىالنباتينتمي

نوع003علىالسوسمنجنص!ويحتوي،السوسعنية

منيستفيد،الأرضيةأطحرةالشمالىالنصف!فيمعظمها

وتزرع،عطريةعبقةرائحةولبعضها،النحلمعظمها

29علىالفصيلةتشتمل.الأغراضهذهلمثلالأبصال

وفينجدفيأضباتاهذايوجدنوعا،ء18و.جنسا،

السعوديةأحربيةاادملكةافىوالشرقيةالشماليةالمنطقتين

أمعمائهومنوسوريا.الجزائرمنكلفىوكذلك

وشرائقالغولوحناوبصيل)سوريا(عنصل:الشائعة

)الجزائر(.

السوسن.:أيفاانظر

!شتيمترا،ثلاث!تارتفاعإنىتنمومعمرةنبتة.السينفوين

منأزواج!متةإشىأربعةمنمرحجةورقتها،وبرية

!شتيمتروعرضها،!شتيمترانالوريقةطول،الوريقات

مسطحةالثمرةرحمر،حطوطذاتبيجاشهرةواحد،

ووبرية.والوجهينالحافةمشوكةواحد،!شتيمترقطرها

لسينفوينا

القرنية،للفصيلةالتالغأونوبريخسلجنسالنباتينتمي

وأسياأوروبافينوعا013علىالجنسهذا!ص:و

هذايوجدجيد.علفالأنواعهذهبعضإفريقيا،وشرق

المملكةفيالشرقيةوالمنطقةونجدالحجازأ!شمافىالنبات
)المنطقةتمير:الشائعةأسمائهوص.أصسعوديةاأ!ربيةا

العروسوخناصرأصسعودية(اأ!ربيةاأطممدفأكشرقية

وحتلة.

إلىتنموالساقمضلعةحوليةنبتةالصغير.الشاهدرج

وزهرتهاالزهرة،مشرحةورقتهاسنتيمترا،خمس!تارتفاع

.المزارعفيضارةعشبةوهيبيضاء،اووردية

55علىيشتملالذيالشاهترجلجنمىالنباتينتمي

إلىالمتوسطالأبيضالبحروحوضأوروبافىمنتشرةنوعا

الأنواعمعظمتحتوي.الاصعتوائيةإفريقياوأيضااممياوسط

الفصيلةإلىالجنسينضمتأثير.ذاتكيميائيةموادعلى

يوجدنوعا.045وآخرجنسا18تضماالتيالشاهترجية

وفىاليمنوفيالسعوديةالعرليةالمملكةفيالنباتهذا

وحميرا.شاهترخ:الشائعةأسمائهومنإفريقيا.شمال

نتنة،الصفرةإلىتضربخضراح!عشبة.المكسيكشاي

كثيفة.والنورة،مسننةوورقتهاسحقها،حينالرائحة

التابللفصيلةالرمرامجنسإلىالنباتوينتمى

كونيةنوعاأء.علىالجنسهذاويحتوي.الرمرامية

وأللزينةيزرعبعضهاضارةأعشابمعظمهاالتوزيع

واستوطنأمري!ظجنوبأصلهالنباتوهذا.طبيةلأغراض

فييزرع،الزراعةطريقعنأصمالعابلدانمنأ!ديدافي

الطبية،الخصائصذيبذورهزيتلأجلالبلدانهذه

الأرزأطعمةإلى،الخاصةأنحكهتها،ثمارهوتضاف
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للنباتأنأورجوايفيالناسويعتقد.والفاصوليا

هذايوجد.الناسلدىبالخصوبةعلاقةذاتخصائص

فيومنتشر.اليمنوفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنبات

ومنأمريكا.وأصلهالاستوائيةوشبهالاستوائيةالأقاليم

ونتنة.الكلابخس:الشائعةأسمائه

.الشاي:أيضاانظر

سنتيمتر.مائةارتفاعإلىتنمونجيليةنبتةالشعير.

عشرةوطولها.كثيفةلمشبلةوالنورة،قاعديةأذيناتللنصل

منيهربوقد،ويزرع،سنتيمترانوعرضهاسنتيمترات

الزراعة.

علىويحتويالنجيليةللفصيلةالتابعالشعيرجنسيتبع

النباتوهذا،الأرضيةللكرةالشماليالنصففيفوعا02

07عرضخطحدودإلىويزرع،الجنسأنواعأقوى

قدماءزرعهاالتيالحبوبأنواعأقدموهوشمالأ،

سلت.:الشائعةأسمائهومن.المصريين

مائةارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.العملاقالشمار

وورقتها،الزرقةإلىتضربخضراءيزيد،أوسنتيمتر

الصخرية.المناطقفىتكثر.خيميةوالنورة.مشرحة

التائللفصيلةالسامالكلخجنعرإلىالنباتينتمي

البحرحوضفىمنتشرةنوعا172علىويشتمل.الخيمية

خواصذاتمواديفرزبعضهاآمميا.ووسطالمتوسطالأبيض

فيالنباتهذايوجد.للزينةيزرعوبعضهاوصموغا،طبية

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفىونجدالشماليةالمنطقة

الحلتيت.وشجرةوانجدانكلخ:الشائعةأسمائه

مائةارتفاعإلىتنمو،معمرةنبتة.الأبيضالشمندر

مشتيمترات،عشرةإلىالسفلىالورقةطوليصلسنتيمتر،

.بالمزارعضارةنبتةوهى،سنبلةوالنورة

الخيمية.للفصيلةالتالغالبنجرجنسإلىالنباتينتمي

الأبيضالبحرحوضفيتنتشرأنوأع9علىالجنسيشتمل

ألاشوريين،عصرمنذزراعتهتمتالنباتوهذا.المتوسط

مادةيختزنالذيالسكربنجرمنهاأصنافمنهواستنبطت

هذايوجد.يؤكلوبعضها.الوتديةالجذورفىالسكر

العربيةالمملكةفينجدشرقوفىالحجازشمالفيالنبات

بنجر:الشائعةأسمائهومن.المغربوكذلكالسعودية

وحوصلة.وشمندر)المغرب(وخيصلوسلق

مضلعةأغصانها،حوليةنبتة.السورىالربيعشيخ

نحوتميلزرقاءوزهرتها،شريطيةورقتها،محفورة

عشبةوهيبيضاء،أوورديةتكونماونادرا.القرمزي

.المزارعفىضارة

للفصيلةالتابعسفالارياجنسإلىالنباتهذاينت!

فيمنتشرةنوعا65علىالجنسهذاويشتملالديفاخسية،

وشرقآسياوسطإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوض

هذايوجد.للزينةيزرعأنواعهبعضإفريقيا.وجنوب

السعوديةالعربيةالمملكةفىالشرقيةالمنطقةفىالنبات

سوريا.فيوكذلك

وطروانشلمونوسيوان:الشائعةأسمائهومن

.()سوريا

ورقتها،التفرعثنائيةحوليةنبتة.المخزنيةالصابونية

وردية.والزهرة،رمحية،القاعدةقلبية

بدورهينتمىالذيالصابونيةجنسإلىالنباتينتمي

نوعا03علىالجنسهذايشتمل.القرنفليةللفصيلة

طبية.خواصولهيزرعوبعضهاواسيا،أوروبافيمنتشرة

العربيةالمملكةفيالشرقيةالمنطقةفيالنباتهذايوجد

هواخرإنجليزياسمولهالجزائر.فىوكذلكالسعودية

وحمراءالعربفول:الشائعةأسمائهومنالبقر.ريحان

)الجزائر(.الرأس

سريعةأوراقذات،معمرةنبتة.المخشخشالصندوق

والثمرةحمر،وخطوطأصفرلونانوللزهرة،السقوط

القرنية،للفصيلةالتابرالنشجنصرإلىالنباتينتمي

المناطقفىمنتشرةنوع006علىالجنسهذاويشتمل

موأدعلىيحتويومعظمها،الاستوائيةوشبهالاستوائية

بعضهاومنعلفا،يزرعوبعضهاتأثير،ذاتكيميائية

هذايوجدوغيرها.الصيدشباكلصناعةأليافتستخلص

السعودية.العربيةالمملكةفيالشرقيةوالمنطقةنجدفىالنبات

ونتش.نطش:الشائعةأسمائهومن

ارتفاعإلىتنموحوليةعشبةالأسود.الليلظل

سنتيمتراتثمانيةطولها،بسيطةورقتهاسنتيمترا،خمسين

والزهرة،تامةأومسننة،سنتيمتراتخمسةوعرضها

سنتيمترقطرهاحمراءأوسوداءعنبةوثمرتهابيضاء،

.المزارعفيفيهامرغوبغيرعشبةوهيواحد.

الباذنجانية.للفصيلةالتالغالمغدلجنسالنباتيختمي

التوزدغكونيةشبهنوع0041علىالجنسهذايحتوي

السعوديةمنكلفيالعشبةهذهتوجد.قبلمنوردوقد

.والمغربواليمن

الشرقية)المنطقةالبلبلشجرة:الشائعةأسمائهومن

والربرقوالفناالثعلبوعنب(السعوديةالعربيةبالمملكة

والعنم.(والأندلس)المغربالذئبعنبو)اليمن(

ملليمترينمنقطرهادقيقةمعمرةمائيةنبتةالماء.عدس

نصفمنالورقةعرض.طافية،مليمتراتخمسةإلى

منبهامضلعةوالثمرةواحد.الجذر.مليمترينإلىمليمتر

.بذراتسبعإلىواحد

عدسلفصيلةالتابعالماءعدسجنسإلىالنباتينتمي

الانتشار،وأسعةأنواع9علىالجنسهذاويحتويالماء.
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شيةصاأمائيةزهريةنباتاتوكلها،أ!طبيةاالمناطة!فيخاصة

عادةويأحصلهعلفا،النباتهذااممتخداممحاولةجرتوقد

نوعا.3و.أجحاس6علىالفصيلةتشتمل.البريالبط

خس.:الشائعةأسمائهومن

جدمور،بلا،معمرةنجيليةنبتة.الملونالبانكعشبة

قرمزية،!شيبلاتمنسماللونورتها،مسطحالورقةنصل

المزار!ما.فيضارةعشبةوهي

هذايوجد.البانكعشبةنباتجنسإلىالنباتينتمي

السعوديةالعربيةالمم!!ةفىالجنوبيةالمنطقةفيالنبات

أبوودفرة:أصشائعةاأسمائهومن.أصسودانواومصرولمموريا

.(أصوداد)1وشوالتق)مصر(وأبوركبة)موريا(ركب

متفرعة،،معمرةعشبيةنبتة.البحريالآلهةعطر

والنورةصفراء،وزهرتها،عطرية،مشرحةورقتها،وبرية

.القنواتضفافعلىوتنمو.هامة

كابادو!سيابلوطالإنجليزيةاللغةشيالنباتهذايسمى

هذايحتوي.المركبةأطفصيلةالتابعأميروزياجنسإلىوينتمي

هدامنويستخلصالانتشار.كونينوعا42علىالجنس

الجنسأنواعبينومن.السوائلامجعضتضا!نكهاتالنبات

هذايوحد.اقتصاديةفوائدأطوبعضهاطبيةحواصلهما

أصسعوديةاأعربيةاالمملاسةفيوحنوبهالحجارشمالفيالنبات

أصسودان.وامصرمنكلفيوكذلك

)مصرودمسيسأميروسيا:الشائعةأسمائهومن

وعصيرة.وغبيرةوعنيرة(والسودان

أشبهحمراءلحميةمعمرةنبتة.المالطيالغرابعيش

ستيمترا.ثلاثينارتفاعإلىتنمو،الورقعديمة،بالهراوة

إغريضداتا،زهار1.عديدةنباتاتجذورعلىتتطف!!

يبرز.للتلقيحللحشراتجذابةرائحةذاتوالنبتةأحمر.

علىلتطفل.لقلي!!إزهارهقبلالتربةس!فوقالنبهات

فييؤكلحلوصنم!منهوغيرهما.والرطريطالغضا

.المرارةشعديدةأخرىأصنافولهحداثته

المالطيالغرابعيت!

الطرثوثية.للفصيلةالتالغالطرتوثلجنعي!النباتيشمي

البحرحوضمنمششرينفقطنوع!!علىويشتمل

اللونأحمربأنهالمباتولمجميزمنغوليا،إلىالمتوصعطالأبيض

المستنقعاتفيالنباتاتهدهوتكثر،القرمزينحويمي!!

81علىالفصيلةوتحتوي.الفوياتمنوهو،الملحية

الشماليةالمنطقتينفيالنباتهذايوجدلوعا.44وجنسا

السعودية.العربيةالمملكةفيالخالياشبعرونجدوالشرقية

الذئبوأيرطرثوت:الشائعةأسمائهومن

مشتيمترا،خمسينارتفاعإلىتنموحوليةنبتة.بريفجل

نحوتميلورديةأوصفراءوزهرتها،قيثاريةأحسفلىاأوراقها

وعرضها!شتيمتراتستةطوأ!اأسطوانيةأضىهـةار.القرمزي

بينمتخصراالأعلىالفصويكونفص!ت،منسنتيمترنص!

.المزارعفيضارةدبتةوهيالبذور،

للفصيلةالتابعالفجلجنسإلىأضباتاينتمي

غربفيتنتشرأنواع8علىالجنسهذايحتوي.الصليبية

و!عطإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوضوفيأورولاووسط

وفىالسعوديةالعربيةالممدصةفيالنباتهذايوجدآمميا.

إفريقياوشمالوصعورياوالبحرينعمانوسلطةأجمنا

)سوريا(فجيلة:الشائعةأسمائهومنآ!حيا.غربجموبر

.صحراويوخردل

ارتفاعإلىتنموحوليةعشبيةنبتة.التينشجرةفرع

سنبلة،ونورتها،رمحيةورقتهاسنتيمترا،وخمس!!مائة

الأودية.فيتنمووهي،شائكةالأزهاراوقنابات

للفمميلةالتالغأكيرانثسجنسإلىالمباتينتمي

وشبهاستوائيةأنواع6علىالجنمه!يشتمل.الأمرانثية

جافةالنباتهذاأوراقتؤكل.القديمالعالمخاصةاستوائية

شمبهفيبأفرعهويستاكملح،النباترمادمنويستحلصر

أصسعوديةاالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد.العرليةالجزيرة

الإماراتوفيعمانومعلطنةسوقطرةوجزيرةاليمنوفي

الأقاليمفىعامةبصفةومنتشروسورياواليمنالمتحدةالعربية

ومحوط)سوريا(نعيم:أحشائعةاألمممائهومن.الاستوائية

وحمشد.وحليمأجمن()اوعقيس()اليمن

جذمور،ذات،ناعموبريكسوهانبتةالدفاح.فطيرة

فيتكثر.قرمزيةالزهرة،مسننة،رمحية،بسيطةورقتها

الرطبة.المناطق

للفصيلةالتابعأللوبيومجنسإلىالنباتينتمى

فيمنتشرةنوع002علىالجسهذايحتوي.الأونوغرية

فيالجبالوفيالشماليةأمريكاغربحاصة،المعتدلةالمناطق

إفريقيا.وشعمالوآممياأوروبافيمنتشروهو.الاستوائيةإفريقيا

هذايوجدنوعا.65و.جنسا24علىالفصيلةتشتمل

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالجخوبيةالمنطقةفيالنبات

.الجاموسورأسفرفور:الشائعةأسمائه



خمسينارتفاعإلىتنمومعمرةنبتة.السوريالفيحن

متشققةوالثمرةصفراء،وزهرتها،مقسمةورقتهاسنتيمترا،

.بالمزارعضارةنبتةوهيطولها،نصفإلى

للفصيلةالتابعالسذابجنسإلىالنباتينتمي

أنواع7علىالجنسيشتمل(.الموالح)فصيلةالسذابية

إلىوأوروباالمتوس!أالأبيضالبحرحوضفيمنتشرة

علىالأنواعهذهمعظمتحتويآسيا.غربجنوب

الأنواعهذهبعضتستخدم)كيميائية(.شقلبيةمركبات

هذاخاصة،والمشروباتللأغذيةالنكهاتمجالاتفي

وردالذيالفيحنأنهويعتقد،طبيةخواصلهالذيالنبات

جنسا161علىالفصيلةتحتوي.الإنجيلفيذكره

وفىالجنوبيةالمنطقةفىالنباتهذايوجدنوعا.651و.

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالحجازجنوب

.سذاب:ئعةالشا

أحدارتفاعإلىتنموبصليةقزميةنبتة.المعرقةالقاقيا

منصفراءوزهرتها،معرقةالبصلةأوراقمشتيمترا،عشر

المعرقةالقاقيا
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شبهوالنورة،الخارجمنخضرخطوطذات،الداخل

والطميية.الرمليةالتربفيتنمو.خيمية

الفصيلةإلىينتميالذيقاقياجنصرإلىالنباتينتمي

أوروبافيمنتشرةنوعا07علىالجنسيحتوي.الزنبقية

هذايوجد.بصليةكلهاوهي،المعتدلةالمناطقخاصةواسيا

المملكةفيالشرقيةوالمنطقةالحجازجنوبفيالنبات

)شرقيشحوم:الشائعةأسمائهومن.السعوديةالعربية

وبطيط.وظعيتمانوزعيتمان(المملكة

وبرية،،الحولثنائيةأوحوليةنبتة.الصوفيالقرطم

.سنتيمتراتثلاثةقطرهاهامةوالنورةصفراء،زهرةذات

)مصر(.عنتروشوارببريقرطم:الشائعةأسمائهومن

المركبة.التائللفصيلةالقرطمجنسإلىالنباتينتمى

البحرحوضفيمنتشرةنوعا41علىالجنسيشتمل

صبغةبعضهامنيستخرجآسيا.ووسمطالمتوسطالأبيض

ثماروتقدموصفراءحمراءوالمشروباتالأطعمةلتلوين

للدواجن.علفاالآخرالبعض

س

!
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مفصصة،ورقتها،حوليةنبتة.نبات،الشائعالقريض

شعاعية.أزهاراتحمللاهاماتفىصفراءزهرةذاتوهي

المركبة.أطفصيلةأضالغاسنسيوجنسإلىالنباتينتمي

قارةعداالانتشاركونيةنوع0015علىالجنحمريشتمل

الحصائرصناعةفيالانواعبعضتستخدمإنتاركتيكا.

فيالشيخ:الشائعةأمعمائهومن.للزينةيزرعوبعضها

الطيوروبابوبخوعفلولومريرةالطيورونباتالربيع

الربيع.وشيخ

خيميةأ،صعيرةحوليةنبتة.الشائكالسريرقش

العالية.المرتفعاتفىتنمو،صغيرةقرمزيةزهرتها،الأغصان

بننباتأغصيلةالتابعالفوةلجنسالنباتينتمي

هذايوجد.الجنسهذاإلىالإشارة!مبقتوقد.القهوة

أسمائهومن.أصسعوديةاالعربيةالممدففينجدفيالنبات

دحريج.:الشائعة

تنموجذمور،ذاتمعمرةنجيليةنبتة.الشائعالقصب

سنتيمتراخمسونالورقةطولأمتار،ثلاثةارتفاعإلى

مشتيمتراأربعونطولهاوالنورة،سنتيمتراتثلاثةوعرضها

الرطبة.المائيةالمناطقفىتنمو.سنتيمتراتعشرةوعرضها

بدورهينتمىالذيالقصبجنسإلىالنباتينتمي

كونيةأنواع4علىالجنسهذايحتوي.النجيليةللفصيلة

الثائعالقصب

الدانوبقصبأيضاالإنجليزيةباللغةويسمىالانتشار.

بعضفيالنباتلبيستخدم.هناكالنهرف!افيلانتشاره

والنسئالمقوىوالورقوالسلوفانالورقلصناعةالبلدان

قبائلبعضعندحبوبهوتؤكلوقودا،ويحرق،الصناعى

العربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد.الشماليةأمريكا

ومنسوريا.فىيوجدكماالمناطقكلفىالسعودية

)سوريا(وصمنوبوصوقمبعقربان:الشائعةأسمائه

المكانس.وقصب

،اللونمحمرة،منبطحةأوقائمةنبتة.البريةالقطيفة

.سنتيمتراتثلاثةوعرضهاسنتيمتراتأربعةالورقةطول

فيضارةعشبةوهيحمراء،كثيفةسنبلةوالنورة

.المزارع

التالغ)القطيفة(الأمرانثجنسإلىالنباتينتمي

نوعا06علىالجنسهذايحتوي.الأمرانثيةللفصيلة

ضارعشببعضها.والمعتدلةألاستوائيةالمساطقفىمنتشرة

أوراقهتؤكلوبعضهاللزينةيزرعوبعضها،المزارعفي

المملكةفيالنباتهذايوجد.البلدانبعضفيوبذوره

ومن.العالممنالدافئةوالمناطقواليمنالسعوديةالعرلية

وشدح.عربيةوبقلةيمانيةبقلة:الشائعةأسمائه

ضيقة،عصاريةورقتهاجرداء،شجرة.السيدةقفاز

فىتنبتهامةوالنورةصفراء.وزهرتها.القمةمسننة

المالحة.المناطةط

المركبة.للفصيلةالتالغإنيولاجن!م!إلىاسنباتاينتمى

المعتدلةالمناطقفيمنتشرةنوعا09علىالجنمم!يحتوي

وبعضهاطبىالأنواعهذهبعض.القديمالعالمفىوالدافئة

أصباع.تستخلصمنهوبعضهاللزينةيزرع

زيتيوحطب()السودانرزانة:الشائعةأسمائهومن

منق.وطباقالبراغيثوشجر)سوريا(كبسانو)سوريا(

طوللمشتيمترا،ثلاثينإلىتنموحوليةنبتةالقولز.

ونصفواحدسنتيمتروعرضهاسنتيمتراتعشرةالورقة

سنتيمترقطرهاهامةوالنورةصفراء،والزهرةاسشتيمتر،

وضارةالقرىحولتنمواسحنتيمتر.ونصفواحد

.بالحيوانات

للفصيلةالتابعالآذريونجنسإلىالنباتينتمي

فيمنتشرةنوغا02علىالجنسهذايحتوي.المركبة

الأنواعهذهبعضيزرع.المتوسطالأبيضاالبحرحوض

حغوة:الشائعةأسمائهومن.طبيةخواصلهوبعضهاللزينة

وآذريون.وكحلةوصفيرة

ونورتها،شريطيةأوراقها،بصليةنبتة.الأزرقالكراث

.القرمزينحويميلورديالزهريوالغلاف،خيمية

الزنبقية.للفصيلةالتالغالبصلجنسإلىالنباتينتمي

النصففيمنتشرةنوع007علىالجنسيحتوي
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غذائيةأوطبيةخواصلهمعظمها.الأرضيةلدصةالشمالي

كرات:الشائعةأسمائهومن.المزارعفيضاروبعضها

)سوريا(.العفريتوبملنبطيوكراثالكرم

ورقتهاسنتيمترا،خمسينإلىتنموحوليةنبتة.الكرفس

ضارةنبتةوهي،خيميةوالنورةبيضاء،وزهرتهامفصصة

.المزارعفي

بدورهينتميالذيالخلةجنحه!إلىالنباتينتمي

نوعا02علىالجنسهذايحتوي.الخيميةللفصيلة

منعموادفييستخدمبعضها.المعتدلةالمناطقفىمنتشرا

هذامنضربأفرعوتؤكل.الجنوبيةأمريكافيالحمل

له.آخرضربجذورؤنؤكل،مطبوخةأونيئةالنبات

السعودية.العربيةالمملكةؤينجدفىالنباتهذايوجد

نبطيوكرفسوتراجلكثاءة:الشائعةأسمائهومن

بستاني.وكرفس

طولإلىأفرعهاتمتدؤاحفة،حوليةنبتة.الكلتروبس

واحدسنتيمترالوريقةوطول،مركبةوورقتهاسنتيمتر،مائة

والثمرةصفراء،فرديةوزهرتهاسنتيمتر،نصفوعرضها

الشوكةوطول.مشوكةمشضجممتر،أرباعثلاثةقطرهاكروية

سنتيمتر.نصف

ويوجد.القرنثنائيالكلتروبجنسالنباتهذايتبع

نجدوشرقالحجازجنوبفيالسعوديةالعربيةالمملكةفي

الشائعة:أسمائهومن.الىسودانوفىالشرقيةالمنطقةوفي

الشرقية)المنطقةوبقلوقطبوضريسةوشرشيرشرشر

الجبلوحمصالأميروحمصوحسكوحسكة(للمملكة

الكلبوأضراسالعجوزوضردي،العجوزوأفراس

وحلالالأسدوحميضالأسدوحماضالعجوزوظفير

وعرمط.

ثلاثينارتفاعإلىتنمو!وليةنبتة.الراعيكيس

خردلة،والثمرةبيضاء،وزهرتهاقيثارية،ورقتهاسنتيمترا.

.المزارعفىضارةنبتةوهي

للفصيلةالتالغكابسلاجض!إلىالنباتينتمي

المناطقفىمنتشرةأنواع5عاىالجنسيشتمل.الصليبية

فيفيهمرغوبغيرعشب،النباتوهذا.الدافئةالمعتدلة

العيونأمراضبعضعلاجفيالصينيونويستخدمهالمزارع

العربيةالمملكةفىالنباتهذايوجدالدوسنتاريا.وأمراض

عمانوسلطنةسوقطرةوجزيرةواليمنالسعودية

الانتشار.والمحععامةبصفةوهو،المتحدةالعربيةوالإمارات

كريص.:الشائعةأسمائهومن

تنمو،السيقانمتعددةنجيلية(حوليةنبتةالصقر.لحية

مسننة،قاعديةأوراقهاسعنتيمتسا،ثلاثينارتفاعإلى

أشوأكذاتوالقلافة.صغيرةعديدةهاماتوالنورات

الراعىكيس

المركبة.للفصيلةالتالغكريبسجنسإلىالنباتينتمى

الشماليالنصففىمنتشرنوع002علىالجنصيشتمل

هذايوجد.بالمزارعضارةأعشابمعظمهاالأرضيةللكرة

ومن.السعوديةالعربيةالمملكةفيالحجازشمالفيالنبات

.حوذانوسراعة:الشائعةأسمائه

ارتفاعإلىتنموحوليةعشبيةنبتة.الضأنلحية

هامة،والنورة،قيثاريةالسفلىأوراقهاسنتيمترا،خمسين

.المزارعفيضارةعشبةوهي

للفصيلةالتابعأورسبرمجنسإلىالنباتينتمي

حوضفيفقطنوعينعلىالجنعرهذايحتوي.المركبة

المملكةفيالنباتهذايوجد.المتوسطالأبيضالبحر

المنطقةوفيوجنوبهالحجازشممالفىالسعوديةالعربية

اليمن.فيوكذلك،الشرقية

وجلوين)اليمن(خوشب:الشائعةأسمائهومن

وسليس.

منمركبةورقتها،متسلقةحوليةنبتة.البلديةاللوبياء

والثمرة،مجموعاتفيأزهارهاوتكون،وريقاتثلاث

ملليمترات.ثلاثةوعرضهاسنتيمتراتستةطولهاقرنية

القرنية.للفصيلةالتالغاللوبياءلجنصرالنباتيختمي

العالمخاصةاستوائيانوغاأء.علىالجنسهذايشتمل
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أسباتاءجزاأوتعتبرمنهالعديداورلذتؤك!.القديم

علفا.الأخرىا

دجرةوولبياءبلديلوبياء:أصثعائعةاأسمائهمنو

وماشي.

مسننة،ورقتها،معمرةمائيةنبتة.المصرياللوتس

بيضاء.اشهرةر،أحمة!اطويلة،مستديرةطافية

أصلفصيلةالتابعالبشنينحنسإلىالنباتينتمي

الانتشارحونيةنوعا35علىالجنسيشتم!.البشنينية

تتا!داخلأزهارهجدتروقد.أحدهاالنباتهدار

بعضها..مثعام0002تيقدربزمنالثانيرمسيس

نوعا.6.وأجناس6علىأغصيلةاتشتم!ط.للزينةيزرع

جطجلانووالبشنينالعروس:أحشائعةاأسمائهومن

ونيلوفر.مصري

درنيةجذورذاتمعمرةعشبيةنبتة.الأرضلوز

لعضفييزرع.تؤكل،مستعرضةخطوطعليهاسوداء

درناته.لأجلالبلدان

للفصيلةالتابعالسعدنباتلجنصأخباتاينتمي

فيالحجاروجنوبشمالشيأخباتايوجد.السعدية

شيأخي!!اواديفييوجدكما،أصسعوديةاالعربيةالمم!صة

.أسمودانوامصرمنكل

)مصر(العزيزوحبالزلىحب:الشائعةأسمائهومن

)الأندك!(.السودانوفلفل

أربعينإلىتنموحوأجةنبتةالأزهار.صغيرةالمخلصة

وثمرتها،ورديةزهرةذاتوهي،بسيطةورقتهاسنتيمترا،

وعرضهاالسنتيمترونصفواحد!حنتيمترطولهاخردلة

والتربالضحلةالرمالفيتنموستيمتر.نصف

الصخرية.

للفصيلةالتالغالجبليالرلثمادجنسإلىالنباتينتمي

منمنتشرينفقصأنوعينعلىالجنسيشتمل.الصليبية

المملكةفيالنباتهذايوجدو.أفغانستانإنىمراكش

العربيةوالإماراتعمانولمسلطخةواليمنالسعوديةالعربية

إفريقياشمالوفيوالكويتوالبحرينقطروفيالمتحدة

.العراثوالأرددواوفلسط!ت

الشرقية)المنطقةوقنقلانقليقلان:الشائعةأسمائدءومن

دجبلى.ورشا(للمم!!

ارتفاعإلىتنمو،معمرةأوحوأجةنبتة.الفطنيةالمستدرة

نصفوعرضها!شتيمتراتثلاثةالورقةطوأ!ستيمترا،ستين

الرملية.ايتربفىتسمو.ورديةوزهرتها!شتيمتر،

للفصيلةالتالغبولوغالونجنسإلىأضباتاينتمي

كونيةشبهنوع005علىالجنسيشتم!!أ!نية،أجوأ!غاا

وبعضهاللأليافمصدربعضهازيلندا.نيوعداالتوزيع

بعضمنهتصنعبذورهمنزيتلاست!!صيزرخ

تشتم!.طبيةخواصولبعضها،اشبدةأنواع

هذأيوجدنوعا.59.رحنسا18علىالفصيلة

السعوديةالعربيةالمملكةفيأصشرقيةاألمنصقةاشىأخباتا

.()اليمنبسيرة:أصشائعةاأسحمائهومن.أجمنوا

والورقة،الصفرةإلىتضربحضراء،حوأجةنبتةالمنثور.

رمادية.أوفصفراءالزهرةأماأضفصص،اضحلةأوتامة

هذاويوجد،العربيةالماثيولةنباتلجنسالنباتينتمي

وصعوريا.السعوديةالعربيةالمملكةفينجدشيالنبات

الأزهارصغيرةانحلصة
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وجربةوشقاريخمخم:الشائعةأسمائهومن

.)سوريا(

طولهامفصصةورقتها،وبريةحوليةنبتةالصقر.منقار

فيتنمو.هامةونورتهاصفراء،وزهرتهامشتيمترا،عشراثنا

الطميية.الترب

المركبة.للفصيلةالتالغليونتودونجنسإلىوينتمى

وآلحمياأوروبافيمنتشرةنوعا04عليالجنسهذايحتوي

ومعظمها،وإيرانالمتوسطالابيضالبحرحوضإلى

المملكةفىالنباتهذايوجد.بالزراعةضارةأعشاب

ومن.الشرقيةالمنطقةوفيفي!شرقفيالسعوديةالعربية

ويعفميد.وحوذانية()السعوثمرار:الشائعةأسمائه

وزهرتها،شحميةورقتها،معمرةنبتةموريكانديا.

خمسةطولها،منشرةوالثمرة،القرمزينحوتميلوردية

ملاليمترات.ثلاثةوعرضهاسنتيمترات

للفصيلةالتابعاصريكانديالجنسالنباتينتمى

منمنتشرةأنواع8علىابئسهذايشتمل.الصليبية

أسمائهومن.بلخستانإلىالمتوورلىالأبيضالبحرحوض

حميمة.:الشائعة

ونورتها،ملتويةورقتها،م!مرةنجيليةنبتة.النجيل

المناطقفيتنمويزيد.أومشف!تراعشرونطولهاسنبلة

عكردق.:الشائعةأسمائهاومن.الرطبةالرملية

النورة،الورقمحمرةعريضةنبتة.الحبأكاذيبنزيف

لون،الأطولهيالوسطىوالعم!نبلة،متدلية،عديدةسنابل

أبيض.وأحياناأحمر،السنابل

الأمرانثية.للفصيلةالتابعانسالأصلجنسالنباتينتمى

منوهووسوريا،اليمنفىويوجد،زينةنباتويزرع

فيأيضاويوجد.الاستوائيالحزامفيالمنتشرةالنباتات

المنطقةوفيالحجازجنوبفيبالسعوديةالعربيةالمملكة

الجنوبية.

الفأروذيلالديكعرف:الشائ!قأسمائهومن

الذيل.وؤطيفة)سوريا(الجنديوطنطور

،الأغصانهشةزاحفةمعمرةنبتة.الشوكيكريتنفل

طول،قصيرةوالأشواكايا،الزررباعيةوالأفرعالساق

وزهرتها.الوريقاتثلاثيةأورقةواسنتيمتر،نصفالواحدة

.سنتيمترانقوهاكبيرةوردية

الرطريطية.للفصيلةالتالغفاءونيالجنسالنباتينتمي

نجدشرتفيالسعوديةالعربيةالمملكةفيالنباتهذايوجد

حطوي:الشائعةأسمائهو!ن.الشرقيةالمنطقةوفي

شويكةووحادوحمدةابصالومرعىالغزالوعاقول

.وشويكان

خمسينارتفاعإلىتنمو!،ئمةمعمرةنبتة.الهابلوفل

سنتيمتروعرضهاسنتيمتراتخمسا،الورقةطولسنتيمترا،

بلوفللهاا

فيتنموصفراء.وزهرتها،عطريةغددذاتوهىواحد،

الطميية.والتربالضحلةالرمليةالترب

السذابيةللفصيلةالتابعهابلوفيلوملجنمه!النباتينتمي

فيمنتشرةنوعا07علىالجنسهذايشتمل)الموال!.

وتحتويمميبريا،شرقإلىالمتوسطالأبيضالبحرحوض

العربيةالمملكةفىالنباتهذايوجد.قلويةشبهموادعلى

والمنطقتينونجدالحجازوجنوبشمالفيالسعودية

سوريا.فيوكذلكوالشرقيةالشمالية

)شرقيور!رةمسيكة:الشائعةأدمممائهومن

)سوريا(وضراطةالريحوشجرةومجينينة(المملكة

وريحة.

ضيقة،العلياأوراقها،حوليةنبتة.المنزرعةالهندباء

وهي،هامةوالنورةبيضاء،تكونماونادرازرقاء،وزهرتها

.المزارعفيضارةعشبة

المركبة.للفصعيلةالتالغالهندباءلجنمه!النباتينتمي

وحوضأوروبافيمنتشرةأنواع8علىالجنسيحتوي

خواصالنباتولهذاإفريقيا.وشرقالمتوسطالأبيضالبحر

هذايوجد.النباتهذأبجذورالقهوةبنويغع!،طبية

أسمائهومن.السعوديةالعربيةالمملكةفينجدفىالنبات

خرويع.:ئعةلشاا
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أريحاوردة

قطرهانصف.التفرعشعاعيةقزميةنبتةأريحا.وردة

حينالداخ!إلىالأغصانتتكورسنتيمترا،عشرخمسة

طول،مشتيمتراتعشرةقطرهاجافةكرةمكونةجفافها

وزهرتها.سعنتيمترانوعرضهاسنتيمتراتثلاثةالورقة

الأودية.بطونفىتكثربيضاء.

الصليبية.أكالللفصيلةاالضعةلجنسالنباتينتمى

منوينتشر.أضباتاهذاهوواحدنوععلىالجس!هذايشتم!!

العربيةالمملكةفيكذلكويوحد.إيرانجنوبيإلىمراكعق

المتحدةالعربيةوالإماراتعمانوسلطنةواليمنالسعودية

ومصر.إفريقياشمالصحاريوفيوالكويتوالبحرينوقطر

مريموكفالطلقشجرة:الشائعةأمعمائهومن

ويدوالحجازيةالعذراءوكفوالفعةمريموشجرة

وقنيفذة.)مصر(النبىبنتفاطمةوكف)الجزائر(فاطمة

إلىتنمو،زاحفة،نحيلة،الحولثنائيةنبتة.اليانسون

مشرحة.ورقتها.سنتيمتراتعشرةارتفاع

أضائللفصيلةاالأنيسونجخسإلىأضباتاينتمى

.النوعهذاجانبإلىنوعا051علىويحتويالخيمية

إلىأضابليةاالأنواعهذهتاريخويعودتوابلأنواعهبعضر

نكهةفتكسبهالطعامإلىتضافحيثقديمةعصور

به.يتطببزيتالآخرأجعضامنويستخلص،طيبة

آمميوي.أوروبىإفريقيتوزيعذاتالأنواعومعظم

وفيئالحجازوجنوبشمالفيالنباتهذايوجد

أسمائهومن.السعوديةالعرليةالمملكةفينجدشعرق

.وانيسونبسباس:الشائعة

الموسوعةفي!لةذاتمقالات

المتالاتأيضاانظربها.الصلةذاتوا!قالاتالنباتمقالةانظر

علم،،الحيوان،العربيةالبلادفيالبريالجوان،الحيوان:التالية

محفرو()لاتأريحاوردة

لحمايةالوطنيةالهيئة،علم؟النبات،والمسلمينالعربعدالعلوم

وانمائها.الفطريةالجاة

الموضوععناعر

العربى.العالمفىالمؤثرةالناتيةالأقالم-1

المتوسطالأديصالمحرحوصرإقلي!

التورالي-الإيرايالإقليم-!

العربى-الصحراويالإقليم-ح

السودانيالإقليم

)الفلورات(.العربيالعالمفيالنباتيةالمجاميع-2

له.ونماذجالعربيةالجزيرةلشبهالنباتيالغطاء-3

اصحاريالاتات

الحبليةدية1الأرأ!الحاسيئةهـ

الهصباتبيئة-ح

الصحراويةالسهولسيئة

المتحقلةالرماليئةهـ

والسمحاتالملحيةالمستمقعاتديئة-و

المانجروهـبيئة-ر

العدبةالمياهبيئة-ح

العربية.البلادفيالبريةالنباتات-4

أسئلة

العالما؟فيالرئيسيةا!بايةااجمالأقااما

الإسحالية؟الحضارةدىالعربيةالملادلباتاتساهمتكي!

العردية؟الحريرةلشبهاشئيسيةأضصاريسيةاالأمايىاما

العربية؟الحزيرةلشمهاشئيسيةأساتيةاأصيئاتاما

العرية.البلادفىنجدهااشااصيقيةاساتأ!اعم!ات!!سه

فينجدهاالتيالألواعأهموما؟التينحسألواععددكم

الربية؟اللاد

البيئاتلينجدهاالتيأصشجريةاالناتاتم!اتن!!اس!اهات

العردية.

العربى.الوطىفيالجرحيرلباتالشائعةالأسحاءلعص!ادكر

- !

ء

ص!
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"!لاك4!كلء!ك!يرث!كاكا

!1"*ص؟،،"أ!كا

كأكزير،-كال!خلأ

%،+ء!!ح!كا

ءخ،سجع،صير

لبخارتعرصتاوشىءلامسهاإذاسريعاتتأثرالحساسالنباتأوراقص3ص!

مباشرةاللمسلعدتنكمش(اليمنى)الصورةالمتفتحةالأوراق.قوي!كأايىفي

(.اليسرى)الصورة

صء-ءكا!!3؟لأ!كا

المنطقةفيتنموصغيرةشجيرةالحساسالئياتكا"

هذاويسمى.الأرضيةالكرةمنالغربيبالنصفالمدارية

وأتلمسحينماتنكمشوريقاتهلأن،الحساسالنباتهذهتنمو.الشمصدوارزهرةقشبهالصفراءالبوعملةنباتزهرةقمة

.م3بارتفاعالخشمةالنبتة

السويقاتتنحنينفسهالوقتوفي.قويةلابخرةتتعرض

وتزرع.اللمسمنتنكممقكأنهاالرئيسيالجذعنحو

نوعالتكونالزجاجيةالبيوتفيأحياناالحساسةالنباتاتغربيوسطفيينموخشننباتاليوصلةفيات

أ!أ!رة.ار*ةمنوهوأمتار،ثلاثةنحوإلىارتفاعهويصل.المتحدةالولايات

.اورفرافنباتأر!ا:ا!فىوهي،سم45نحوأوراقهطول.خشنقصيربوبرمغطى

البوصلةلنباتالسفليةوالأوراق.فصوصعدةإلىمقسمة

)ا!لود(.علم،النباتانظر:.الدا!خليالئيات،ادويقةوبهذه.جنوب-شمالاتيهفيمائدةتصطف

وأللإنسانضررعنهيتسببنباتأيالسامالئياتتجصلودكنها،القويةالنهارشمستتحاشىالأوراقفإن

بعضها،السامةالنباتاتمنكثيرةأنواعوهناك.الحيواناخروفيالباكرالصباخفيالكاملالشمسضوءعلى

.القبطانطفيلياتباسمالبوصلةنباتويعرفالنهار.

الاخروبعضها.السميةمتولحمطوبعضها،صحيغير

فتكا.السمومأقوىمنتعدموادعدىيحتوي.أم!2من!قربم!اطولىلجخ!بالتلغراففبات

حيثمنمقبولةكيرالسامةالنباتاتأكثرتبدوالبيوتفيأفييضموكما،المداريةأسياالأصليوموطنه

الإنسانيحجنجهاهذاأجلومن.والطعم،والرائحة،الشكلأوتانيهذاصوإذأ.العالممنكثيرةأنحاءفيالمحمية

علىتحتويالمألوفةالأطعمةنباتاتحتىلكن،.والحيوان!!تذبل،خاصةأوراقهمست

سبيلعلى،الخزنيوالراوندالبطاطمه!فنباتات.سامةأجزاءبربرس،،6،؟كأ!وشبسرىؤ،الأوراققلك

وبذنوورأ!رلمممسمسلعدالخوخنواوفىالفرأورونواساثمغثمر،؟4بر!3غ!لم!-ص=-!!!م!بخ-كا-شكملوحةالأسفلإلى

ألاالناسوعلى.الأطفالتسممأسبابأحدالقوطيسوسير!رألمأإ!!صلجي؟!لمثمشنربر*-7-كا-خ-تنظيم)جهازالسيمافور

?صبمبه!يم؟،ص!-ا؟؟-!!+"وقد.(ترالقطاامرور

غيرانهيعرفواانقبلنباتمنجزءاييمضغواأويأكلوأصلم+!!؟!4برولء-لم!!كاتسميتهالنباتهذااكتعسب

الطيبمراجعةمنلابدالتسممحدوثحالةوفيضار.!،كنريهيرمم!!يماآر/لم،\!ويحمل.أوراقهحركاتمن

فيرا.سلمء7!كاأ!!!برقا!؟!صغيرةأزهارأالنباتهذا

البازلاءبذورفييوجدفتكا،النباتاتسموموأشد!؟بركأفي-،نجشا!أ؟1؟،بذوروأغلفة.اللونأرجوانية

صناعويستخدم.المداريةالمناطقفىتنموالتيا!صيكية!"ىإ؟أشإ؟؟لا!ويمكن،مفصمليةالنباتهذا

الحمراء،البذورهذه،العالمبقاعمنكثيرفيالت!التلغرافنبات.بسهولةفصلها

والسبح.والعقودالأساور،صناعةفي،الجميلةوالسوداء

الشخصلقتلالأمريكيةالبازلاءفيورمنوا!ةو!في.شجرة،المونستيرةالظر:.السويسريالجينفيات
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،وأقوىاكسماهذامنحواأشدنوعوهناك.أكلهاإذا

صلواأنهمالأ،نحضيروماتوقد.أسدفلىانباتشينجده

الأنواعاول!تبينهأضفرقةايم!شلاالذيالسامالغرابعيمق

قتلشىأيضاالسامةأسباتاتاتسببتكما.للأك!!الصالحة

.المزارعحيواناتمنكثير

فقط.كلهاأعندأسسامةاأخباتاتاضرريتوقفولا

الجلديهتىوالمنشنيل،أ!عسامااللبلابمثل،النباتاتفبعض!

مسبباتمنبأنهاتعرفالتي،الأحرىأضباتاتاأما.أعيونوا

وألها،الحساس!!الأشخاصافقصأتضرفهي،الحساسية

أضباتاتابعفرشياللقاححبوبأنحصابالحساسيةالمصابين

أصشعبي.ااشبوأوأتح!غ!ابحمىالإصابةإلىتؤدي

الأكواعامنحصتيرااشهريةاخباتاتاشصائ!!بعفه!وتضم

اطنيهوت،تشملمثلا،الن!ربيونياتففصيلةجدا.السامة

فصيلةظر.سامةوحطها،اتهـوعونبات،الملوكوحب

طس،البماأمثلنافعةخضراوات1،والباذنجانياتالليل

السامةالنباتاتبعض

الالمم

لأزادرخت
ليةزاأ

)بيت!(لأقونيطن

طسلبطا

المميتةلبلادونة

التبغ

جبليةتمار

)ياسمين(الجلشمة

الخروعحبوب

(الخروعزيت)نبات

)داتورة(المائلالحمز

الدبق

الدفنة

فلىللا

مخزني(-نى)بستاوندالرا

رونوندلرودا

السامالكبيرال!ثوكران

المائىالكبيرالشوكران

الطقسوس

الليلظل

السامالغرابعتر

الثعلبقفاز

الموتكماسية

النرجس!

الياقوتية

لسامالجزءا

التمرة

بأكملهأخباتا

والجدور،الأوراقواالأرهارا

أغةأضااا!درلاتاالحضراء،الأحزاءا

غيرالثمارحاصةدأحصملهالمبات

اصاضجة

الأوراق

بأكملهالمبات

بأكملهالمبات

الحبو!

بأكملهالبات

التمار

أكمرةواالقلرو

!ملهبأالنبات

الأوراق

بأكملهالسات

الحو!الجدور،،الأوراق

الحدشةالأوراقوارالحدو

اضماروأوالأضمواكاللحاء

الثمارحاصةدأكملهالنبات

بأكملهأسباتا

دأكصلهالبات

البصيلات

البصيلات

الأبصال

مثلقاتلةأنواعاأيضاتضمأممنها.والباذنجانوالطهماطم

.الأخرىالسامةالأنواعمنغيرهاروالداتورةالأسوداأجتىا

وهيوالخربهتوالعائقالأقونيطناالسميةفائقةاخباتاتاومن

.الحوذانفصيلةأإتنتمي

فبعضها.السامةالنباتاتمنصثيراالإنسانيستفيد

فييستخدمالآخروبعضهاالحدائهت،فيتنموجميلةأزهار

أجالغةاالطبيةالعقاقيرمنصتيرو.الحشريةالمبيداتاإنتاج

جرعاتفيوتعطى،نباتاتصتمستحضرةسموم،الأهمية

هذهوتضم.معينةمرضيةحالاتأحلاخمضبوطةمحددة

والديجيتاليصر،،ل!توالكوكا،ا،ترول!تار،الأشونيطناالعقاقير

الأستركنين.وا،أح!جن!توا،لمورف!توا،أ!يوس!توا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحبلىالعارا!حيدالأرسيمةا

القمعيةالحروثريتاطميطاصا،د:إ،ا

اصساماا!لبلا!اأعسماقااأعسااطاجلوا

التملويشبهايركصدهـأ!طااصسصأاالأسوداا!ىا

المشسيالات،كراداكواالحلسيمة

اهشهوتاعاءشالحر!ا

احعولىنبتةئبأولا!سىشا!دا

النيكوت!!أحراباص!شلىأسدا

كطلمحراندوشاا

المزعجة،الأعشابأحدالمشهـلقالشائكالئباى

شمالىأرجاءمعظمفيينموو.وآسياباروأوطنهموو

الشائكالنباتويتميزكندا.وجنوبيالمتحددالوأ،يات

القرنفلية،الصغيرةوأزهاره،الشائ!صةبأوراقهالمتسلق

أجيضاء.اأوال!رجوانية

فيينموالأنهللمزارعينمضايقاتالنباتهذاويسبب

عنفضلا،القاحلةالأراضسفيوكذلك،المزروعةالمماطق

هذاالمتسلقأخباتاوينتشر.عليهالسيوةالصععبمنأنه

أجزاءمنتنموأنيمكنالجديدةالنباتاتلأننظرابسهولة

،النباتجذرمنجزءاقتلعوإذا.القديمةأ!كمعيرةاالجذور

المتبقية.الجذورمنتنموأنيمكنالنباتاتمنالعديدفإن

علىالقضاءويم!ش

إحداها،ثطلعدةالنبات

منعطريهتعنالجذورقتل

وتوفرإليها.الغذاءوصول

يحافظالذيالغذاءالأورات

ويمحنالجذور.حياةعلى

الإمداداتهذهوقف!

قطعطريقعنالغذائية

فورللنباتالخضراءأصسيقانا

اللتسلقالشائكالنباتأنيمكنكماظهورها.
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التىالشاميةالذرةمثلمحاصيلبزراعةالطريقةهذهتقترن

وتعمل.خطوطشكلعلىالتربةإعدادزراعتهاتتطلب

ثمومن،السطحإلىالنباتجذورتقريبعلىالزراعة

النابتة.السيقانتقطعبعد،وفيمابالنمو.تبدأأنيمكن

فيالضارةالاعشابتقتلالتيال!صيميائيةالموادوتستخدم

أيفحا.النباتعلىالقضاء

نساتاتمجموعةعلىيطلتىاسمالشوعيالئبات

يكونماكثيراالشوكيوالنبات.حادةإبراأوأشواكاتحم!!

العالم.فيكثيرةأماكنفيينمووهو.مزعجةأعشابا

الشوك؟المتسلقالشائكالنباتهوشيوعاأنواعهوأكثر

وتنمو.الأسكتلنديال!ثوك،الرفيعالشوكبمالرمحي

وعلىوالقع!،،الحبوبوحقول،المراعيفيالأنواعهذه

إزعاجا،الأنواعوأكثر.غنيةتربةتوجدحيث،الطرقطول

أنهيعنيوهذامعمر،نباتوهو،المتسلقالشائكالنبات

الثلاثةوايلأنواع.زراعتهإعادةبدون،أخرىبعدسنةينمو

فقط.سنتينلعيمقأنهاأي،الحولثنائيةالأخرى

شائكة،وأوراق،ليفيةقويةسيقانالشوكيوللنبات

عادةلونهايكون،حريريةناعمةوأزهار،الفصوصكثيرة

رؤوسشكلعلىعادةالأزهارتنموقرنفليا.أرجوانيا

تذويأنبعدزغباء،م!ضرةبذوربتكوينوتقوم،مستديرة

.ال!زهار

النباتانتشارعلىيساعدكاالبذور،الرياحتنثر

منقويةجذورلهاالأنواعوبعض.بسرعةالشوكي

يمكنالتربةفيتبقىالتيالجذروأجزاءاقتلاعها.الصعب

الشعوكيالنباتإزالةالصععبومن.جديدةتنئنباتاتأن

أرحوالية.وزهور،شائكةوأوراق،قويةمسيقالىلهالشوكيالنبات

مزعحة.آفةويعتر،الحو!حقولفييسموالعمتبوهدا

قطعهايجبالحولالثنائيةوالأنواع.الحبوبحقولمن

كيميائياتاستخداميمكنكما.أزهارهاتتفتحأنقبل

بالمحاصيل.تضرأندونالشوكيالنباتتقتل

الشوكى،النباتتشبه،النباتاتمنعددوهناك

النباتاتهذهبينومن.الشوكيبالنباتأحياناوتسمى

القلوبة.الأعشابنباتاتأوالروسىالشوكىالنبات

فىشالممعةمناطقفي،خطرةافةالنباتهذاأصبحوقد

الشمالية.أمريكا

المو!وعةفيعملةذاتمقالات

الغافتيةناتالتمبلويد،الآذرحود

المتسلئالحشائكالمباتالحبلشيعالبابوج

المتألمةالنجمةالمركبةالعائلةالتفادى

مثللحيمةأنسجةذينباتاسمالعصارىالئيات

وينمو.المياهفيهايخزنكبيرةأوآورأقجذوعولهالصبار

الجافةالأماكنوبعض،الصحاريفيالعصماريالنبات

لهاالصحراءونباتات.المياهتقلحيثالعالمفيالأخرى

.المياهفيهاتخزنكبيرةوأوراقجذوع

الفميلة.،الفربيونيةالمبار،:أيضاانظر

العصاريللنباتمثالانحلدةعشبة

افيتاتيتناولعلمهوالنباتعلمصكلم.الئيات،

)والفرعالأحياء.لعلمرئيسيينمجالينأحدوهو،بالدرا!عة

دراسةأي،ا.لحيوانعلمهوالأحياءلعلمالرئيسيالاخر

(.الحيوانات

النباتعلميتضمنهما

النباظت.وتصنيفتسميةعلمهو.التصنيفعلم

بعفعهالعلاقاتهاتبعاالنباتاتبتقسيمالتصنيفعلميقوم

الأحافير.أو،النباتاتبقايابدراسةأيضاويهتم،ببعض
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و!ية.ودراسيةعلميةالأعراصتم!ىممباتاتعلىتحتويالنباتيةالحدائق

إضيقيا.شى،رما!يلدولةموتار،مديمة!ى،أعلاهانجاتيةاالحديقة

وتركيبالشك!!دراسة)المورفولوجيا(.الشكلعلم

دراسةأ!رورياومن.أخقسيماعلماأساسهىالنباتات

كيفيةفهمامحاوأ،قب!!دباتلأيوالتركيبالشحل

حياته.وأسلوبنموهكيفيةفهماأوالنباتذلكتصنيف

الذيالعلمهوالخلاياعلم.الأنسجةوعلمالخلاياعلم

تتكونمثل!أضباتاتامنهاتتكونالتيالخلايابدراسةيقوم

خليةمنالنباتاتألسصأوتتكون.الحيةالحائناتكلمنها

منالأشجار،امثل،الضخمةالنباتاتتت!ضنبينما،واحدة

الخلاياعلميختصحينوفي.الختلفةالخلاياأنواعمنالعديد

بدراسةيقومالأنسجةعلمشإنذاتها،حدفيالخلايابدرا!مة

ويعد.النباتاتداخلترتيبهاوطريقةالخلايامنالختلفةالأنواع

.النباتاتشسكلافرعينالأنسجةوعلمالخلاياعلم

بخداءالنباتاتقيامكيفيةدراسةعلما.الوظائفعلم

أخذاءابانتاجالنباتاتقيامكيفيةويتضمنوظائفها.

فيللنباتاتالمتنوعةالخلايامساعدةوكيفية،والمشغلاله

العال!اإلىمانباتاممتجابةوكيفيةوت!صاثرهانموها

الهواءومنالأرضمنموادأضباتاتاوتأخذ.الخارجى

الطاقةإنتاجفيالغذاءهذاويستخدمعذاء.إلىوتحوأ!ا

اللازمةالموادإنتاجفيوكذلكالمباتاتنموفيالمستخدمة

بالأيفر.العملياتهذهوتسمى.الناميالنباتجسملبناء

يقومأسذياللخبيرمهماعلمائفصالوظعلميعتبرولا

فيالاحرينالأشخاصلكلبل،فحعسبالنباتاتبدراسة

تمسمحللندد،كيوحدائقفيأعلاهالموحودةمتلالمحمةالبيوت

.برودةأكثرمناطق!يتنحوأدأص!العامردافأقانيمص!لاتات

غيرأومباشرةبصورةتنئ!أضباتاتاإنحيثأيضاأحالما

عدافيما.والحيوانالإنسانيأكلهالذيالغذاءكل،مباشرة

هيالنباتاتفإنالب!ضيريا،منالمعينةالأنواعابعص

وتقومبنفسها.غذائهابتصنيعتقوماشتيالوحيدةال!!ائنات

ونتيجة.الضوئىالتركيبعمليةطريقع!بهذاأضباتاتا

بالطبيعة،الخاصةالغذاءسلسلةقاعدةالنباتاتتكونلذلك

كائنإلىكائنمنالطاقةتحوي!!فيهيتمالذيالنظاموهو

غذاح!.صورةفىاخر

الموجودةالناميةالنباتاتدراسةهو.النباتبيئةعلم

وأراضيالمستنقعاتمثل،متنوعةظروفتحتمعا

علمويتضمن.والغاباتوالصحارىالطيعيةالحشائش

المائيوالإمدادالمناخمنكلتأثيراتدراسةأيضاالبيئة

تأثيربطريقةأيضاالبيئةعلمايهتمر.النباتنموعلىوالتربة

بحلوكذلكالآخرعلىمنهاكلوالحيوالاتالنباتات

فيوالتحكمالأنواعوحفظالمحاصيلونموالغاباتمشاكل

البيئة،انو:.النباتاتتفترسالتيوالأمراضالحشرات

علم.

تضرالتىالعديدةبالأمراضيهتمالأمراع.علم

الجوبسببالأحيانبعضفيالنباتأمرافىتنشأ.بالنبات

وبدرجة-وأحيانا.التربةفيأطناسبةاالمعادننقصبسببأو

تسببالتيتلكمثل،الجراثيمأوالبكتيريانتيجة-أكبر

.الفطرياتطريقعنأو،للإنسانالأمراضمنالعديد
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وهي)اليخصور،،الكلوروفيلوجودإلىالفطرياتوتفتقر

ولذا،الضوئيالتركيبعمليةفياللازمةالخضرأءالصبغة

منالغذاءعلىالحصولمنحية،تبقىلكيلها،فلابد

أضرارحدوثإلىتؤديهذا،وبعملها.الأخرىالنباتات

.الأخرىالنباتاتموتحتىأو

يقوم،الأمراضمكافحةعلىالنباتاتولمساعدة

لمعرفةالسويةالنباتاتبدراسةالنباتأمراضاختصاصيو

النباتاتأيضايدرسونوهموظائفها.بأداءقيامهاكيفية

علمويستخدم.النباتاتبافترأستقومالتيوالحيوانات

الأمراضمكافحةفيالكيميائيةالموادالنباتأمراض

إنتاجتطويرأوالنباتاتنموظروففيالتحكمويحاول

.الأمراضتقاومالتيالنباتاتأنواع

بهاتعصالتيالطرقدرامعةعلمهو.الوراثةعلم

ويمكنمنها.النابخالنسلإلىخصائصمهاالحيةالكائنات

إنتاج-الوراثةقوانينبالحشخدام-النباتاتلمستولديأحيانا

منمختلفةأنواعمنالمنقولةالخواصأحسنتجمعنباتات

المتقاربة.النباتات

الاستخداموهو.التطبيقىأوالاقتماديالنباتعلم

الخاصةكتلكنشاطاتويتضمن.النباتلعلمالعملي

ودراممة.جديدةنباتيةومنتجاتنباتاتعنبالبحث

الطرقوكلأصلتسميد،باحتياجاتهايتعلقفيماالنباتات

الفائدةأجلمنالنباتاتالناسبهاينميالتيالعملية

عليهم.العائدة

الإلكترونى،المجهرباستعمال

النماتعلماءأحديدرس،أعلاه

للمكوناتالدقيقةالخصائص

حلاياوتسدوما.لنباتالداخلية

الصورةفىمرئيةالكرنبنبات

الخلاياتكبيرتماليسار.إلى

.مرة05حوالي

النباتاتتصنيفطرق

أفياعمنفيع000،035منأكثرالعالمفييوجد

لابدما،نباتأياستعمالأودراسةوقبل.الختلفةالنباتات

بالتحديد.النباتهذانوعمعرفةمن

مننباتلأيالعلمىالاسملمجكون.النباتماتأسماء

المجموعةأوالجنساسمهيالأولىأصكلمةا.اثنتينكلمتين

وأالنوعاسمهيالأخرىوالكلمة،النباتإليهاينتميالش

أنواعكلفإنهنامن.المجموعةداخلبهالخاصالضرب

وكلكوركسالبلوطجنمي!إلىتنتيالبلوطأشجار

البلوطيعرفلكنروزاالوردجنحه!إلىاوردنباتاتأفياع

الجالسالبلوطويعرفروبوتكوركسبالعممالزندي

بترايا.كوركسبالحم

تجمعأنويمكن.أجناسجنس،كلمةوجمع

جنسوهوبالورد،الخاصمةكتلك،المتقاربةايلأجناس

جنسوهو،التفاحإليهينتميالذيوالجنعي!الورد،

حالةوفي.واحدةفصيلةفىبعضمعبعضعها،التفاح

الوردية.الفصيلةفيجمعهمايتمفإنهوالتفاحالورد

الوردفصائلمثل،المتقاربةالفصائلضمويمكن

.النباتاتمنواحدةرتبةفيوالكشمش،والفاصوليا

الورود.رتبةإلىالثلاثالفصائلهذهكلوتنتمي

كاسياتطائفةضمنبدورهاالورودرتبةوتكون

وتنتمي.الزهريةالنباتاتكلتضموالتىالبذور،

البذورعارياتطائفةإلىللمخاريطالحاملةالنباتات

هذهوكل.السراخسطائفةإلىالسراخسوتنتمي

كنباتاتتصنف،أخرىعديدةطوائفومعهاالطوائف

منالموادتحمل)موصلة(وعائيةأنسجةلهالأنوعائية

.النباتفىآخرجزءإلىجزء

تسميةفيالنباتاتعلماءبدأماأول.اللا"لينيةالأسماء

مكانكلفيالدارسينلغةاللاتينيةاللغةكانقالنباتات

للنباتاتالشائعةالأسماءكانتحينوفيأوروبا.من

داخلحتى،الانالحالهوكما،البلدانجميعفيمختلفة

تبغامختلفةأسماءنفسهالنباتيأخذفقدالواحد،البلد

علىليدلنفسهالاسميستعملقدأوالختلفة،للمناطق

اللاتينيةالأسماءفإنولذاأنواعها.فيتمامامختلفةنباتات

النجات.تحديدفىدقةأكثر

النباتعلمتاريخ

كما،بالنباتاتمهتميندائماالناسكان.البدايات

قبلماشعوبجمعفقد.متعددةبأساليبأستعملوهاأنهم

بناءفىالنباتاتواستعملواللأكلالفطريةالنباتاتالتاريخ

حوالىمنذالأوسطالشرقمنطقةفيالناسوبدأ.المأوى

المزروعةالنباتاتعلىألاعتمادفيالميلادقبلمشة.0008
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ماشعو!استعم!!ثماالغذاء.مناحتياجاتهمامعظمأضلبية

دواء.بمثابةأضباتاتالتارلإقب!ط

دراساتأولبإجراءأغدماءااشومانيونواليونانيودقام

أسذياأرسطواليونانيجفالفيلسوففقد.للنباتاتعلمية

معظماعنمعلوماتالميلاد،قبلاشابعالقرنفيعاش

ثيوفرا!شستلميذهوهضام.أعالمافيآنذاكالمعروفةالنباتات

لأبيثيوشراستص!ويلقبوتسميتهاالنباتاتتلكبتصنيف!

طبيعيتمتارأس!عاوهوثبر،الأابلينيوسمجل.النباتعلم

م،97إلى23سنةمرأصفترةافيعاشرحاتبوروماني

73مراط!صنمرجعهشيأضباتاتاعنالحقايتمنالعديد

ماتاطعلوحدمتوقد.الطبيعىبالتاريخوالمسمىمجلدا

أ!لماأمماسكقاعدةأسدارس!تاالعلماءهؤلاءمنالمكتسبة

سة.0001منالأكثرأضباتا

أخهضة،اعصرحلاللدأ.الحديثالنباتعلمتطور

وبدأتورولاتارلبنمنعامثلاثمائةامتدتفترةوهو

الاحضشافاتوحفزت.ألميلاديااشالكلشرالقرنخلال

عمليةكبيرةبدرحة،أغترةاهذهخلاا!،للعالمالأوربيةا

!تشفصاو.الأخرىاوالعلومالنباتدراسة

أصباتاتامنوحديدذعديدةأنواعااضوادالمستحشفون

عليها.أخعرفواأ!حصهاأسدارلمم!تاإلىأحضروها

،!عبالطلبازداد،أضجارةا!ةحربازديادو

يةأ،درواالأأجاثواكالغذاءأضباتيةاالمنتجاتأصناف

احتوتأضياأضحمةاالحدائة!خططتوقد.الأصباغوا

الزائدةللأعدادونتيجة.الجديدةالنباتاتمنالعديدعلى

تلكعناحضشافهاتماشتيالجديدةوالحقا!!أضباتاتامن

أسباظت،او!ضيفتسميةشيالقدبمةأخظمااأثبتت،أضباتاتا

عال!اقامعشرالثامنالقرنمنتص!وحلال.وافيةغيرأنها

نظامبوضعأجنيوسكارولوسأحمعويدياالطيعيالتاريخ

قياسيكنظامالأمرنهايةفيمقبولآأصبح،النباتاتأضسمية

ازدواجيةأوالثنائيةالتسميةأجنيوسامتخدم.للتصنيف!

جزءين.منمكونمميزاسمانباتأسكلي!صنوفيه،الاسم

الحديثالنظامإلىوتوسعتهتعديلهتمالنظاموهذا

ال!ن.الستعملللتصنيف

القرنخلالهائلةخطواتأسباتاتش!ولعلمخصاأ

منحانو.المركبالمجهرظخوربعدالميلاديعشراسسابع

،للنباتاتالدقيقالتركيبالاحفوأالذينأحلماء،اائ!أر

روبرتوالأنجليزيانإيطاليامنأجيغيمامارمميلوأ+اأحاا

فيأجحثابدأعشرالسابعأغرناوفيحرو.ونهميا،هوك

فانبالتستاجانبهقامأ!ديالالعم!!الوظائصعلما

سجلالذيالفلمنكيوالحيميائيالصبيباهلمونت

.نموهعلىالنباتحصولكيفيةعنتهملاحفاأ

النباتبيئةعلمدراسةازدهرت.اللاحقةالتطورات

أطنباتات.الجغرافيالتوزيععلىأجريتاكتيالأبحاثمن

ألكسندرالألمانيوالجغرافيأ!بيعي11تأضاراأ-اعاضعرشقد

سلسلةأثناءفيأخباتاتاأخوزيعخريصهآهمحوأستفولى

الثامنالقرنأواخرخلال،أصمأ!ااص!م!سادث!!فيتهرحايه

عشر.أضاسعاالقرنأوائ!!ثهـر

النمساويالنباتعالمأحراهااكتيأ!لأدحاثوحصان

التاسئكلشرأغرنامنالثانيأخصفاخلالمندلحريحور

.العلوممنأخرىوحقولأخباتاعلمدراسةعلىحجيرأثر

القوانينالبازلاء،نباتاتاستيلادعلىتجاربهأسمستقدر

أطوراثة.الأسا!حيةا

النباتعلمفىمستخدمةمصطلحات

وتعض.تافياأصاءإلىالعد!حم!وكذللثالنباتتدعيما!للسباتاتيستخدممصطلح(الأجيال)تبادلالأجيالتعاقب

الليفية.الوعائيهالحزممنراقالأرعروق.لاحسيوآحرجنسىواحدحيل!يهايكور

وأالرهرةتحتمباشرةأحيالاتوحدالأوراقم!صغير!عالقنابةطرزثلاتةوتشملالغحاتاتأوراقفىالعروقترتي!هوالتعرقي

ولعضها،دقيقةكأوراقالقماباتلعضوتبدوأزهار.!حموعةهدهرتستخدم.أومتشعصمتعرعر،ومتوافي،شبكي:رئيسية

يشبهالآحروبعضها،المباتساقعلىحراشيف!تكور.الاتاتعلىالتعردىديأحيالاالأنما!أ

الدقيقة.الشعيراتالحنسيةوالخلاياالحيضينتجالدىأممائناإلىيشيرالجنسثنائي

أزهارفيالأنتويةراطكريةأالأحزاءاتحملا!لسكنأحاديةالنباتات.والمدقاتالأسديةم!كلاتحملزهرةأيضاويعمي.أمذكرةا

البات.نفصعلىول!سمحتلفةأرضيةالتح!السيقانم!نوعأصكورمه()1البصلىالجذر

الأقايىافيكماالحافةالأماك!لىتعيشناتاتالجفافةالنباتماتولحلاف.أحرىنماتاتسهاتنموأنيمكنالتىالسميكة

الصحراوية.الأوراقامنلدلأأسهماقافيالعذاءتحرنالكورمةفإدالبصلة

فىوالألتويةالذكريةالأحزاءعرتحتويالمسكنثنائيةالنباتات.السمي!!

م!فصلة.نماتاتالناتخليةم!حرءالحصراء()البلاستيداتالجضورحبيبات

والفويات.الحرارياتمثا!لدورا،تحمللالاتاتاللازهريةالنباتاتإلىالأحصراللودويعودالغذاء،صنعلىيستحدمالأحضر

مكانعنمحتلعةمماحرترولطرىففيناميةلاتاتالداخليةالنباظت.الكلوروفيلىصبعةوجود

تعيمق،لكيحاصةعنايةإلىتحتاحلمحدلكهىو.الأصليةاشحأتهافيتساعدالقيأساقيةاالنباتاتمنالأجرأءأالليمةالوعائيةالحزم
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بعلمالمشتغلونالعلماءأحدثالعشرينالقرنوفي

مهمة.اكتشافاتالجزجم!الأحياءوعلمالنباتيالوراثة

مثلا،الشاميةالذرةنباتعلىتمتالتىالأبحاثضمن

مكانمنتتحركأنيمكنمعينةمورثاتهناكأنوجد

،الاكتشافهذاوسجل.الخلاياصبغياتداخللاخر

كيفيةمفهومإلىكبيرةإضافةم،5191سنةفيالمعلن

الوراثية.سحماتهاأخرىوكائناتالنباتاتتوريث

البلاستيداتتهيئةفيالعلماءنجحأم549سنةوفي

عمليةلتؤدي(الكلوروفيلتحويصغيرة)أجسامالخضراء

هذاوزاد.النباتخلاياخارجالضوئيالتركيب

صناعيا.أخرىوأغذيةالسكرإنتاجإمكانيةمنالاكتشاف

.النباتاتعلىاعت!ادنامنتقللقدالويقةوهذه

النباتعلمأهمية

،النباتاتفبدون.الحيةالبيئةعلىالنباتاتتحافظ

إلىالجويالغلاففىالكربونأكسيدثانيتركيزسيزداد

نأويمكن.تختنقالأخرىوالحيواناتالإنسانتجعلدرجة

توازنفىالعيسقكيفيةللناسالنباتيةالحياةدرالممةتوضح

كلالطيعةمبادئبعضوتشمل.المحيطةالبيئةمع

المقبلةالإضافيةفالدراساتولذلك،الحيةالكائنات

.الحياةصورلكلفهمنامنتزيدأنيمكنللنباتات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أيفكماوانظر،اضباتبااطصةصلةذاتمقالاتوفقرةالنباتانظر:

الآتي:

تراجم

واشنط!جورحكارفر،أبوالعباس،الروميةابنالشريف،الإدريسي

ودشيفالييه،لاماركفونجوليوس،زاكسرولرت،لراود

كارولوس،لينموسمحيناابنلوثر،بيربانك

حريجور،مدلالصورياب!البيطارابن

فونهوجوموهل،البغداديعبداللطىأبوحنيفة،الدينوري

صلةذاتأخرىمقالات

الشجرةالعلميالتصني!علم،الإحاثة

ا!أطحاالثمرةاعلم،ءلأحياا

العر!عدالعلومالبايةالحديقةعلم،الزراعيالاقتصاد

لمسلمينواواتالحصرا!ن،البستنة

المحيللزهرةالبكتيرياا

علم،تةا!رااحمي!لسراعلم،لبيئةا

ليخضوراتأ!فيلياائيلضوالتركي!ا

الضارالشمصالجنبة

البحر،خزامىباسمأيضايعرف.القابصالئبات

المالحةالمستنقعاتفيوينموأوروبا.غربنباتاتمنوهو

خلالبنفسجياأزرقلونايكسبهابحيثكبيرةبأعداد

الصيف.أشهر

شكونالعثكول،يسمىزهريرأسالقابضللنبات

علىسنيبلاتفيالأزهاروتتكاثف.صغيرةفروععدةمن

والنباتالشائعالقابضالنباتويزرع.فرعكلطرف

وذلك،مقطوعةأزهارالاستخدامهماالبحرسطيالقابض

نأبعدطويلةلفترةوتعيشألوانهاعلىتحافظأزهارهمالأن

وتجفف.تقطع

بشكليتأقلمنباتلأييستخدماسمالمائىالئيات

النباتعلماءمنكثيرويرىالماء.فييعيعقلكيخاص،

التربةفيتنموالتىالنباتاتيشملمائيةنباتات!حطلحأن

بالماء.المشبعة

وأالوحلفىالمائيةالنباتاتجذورتمتدأنويمكن

وأالماءسطحفوقوأزهارهاأوراقهاتظهربينما،الطين

ماوغالباالماء.تحتبكاملهاالأنواعبعضوتنمو.عنده

فراغاتأو،هوائيةمثاناتالمغمورةالمائيةالنباتاتتحمل

البقاءعلىالنباتتساعدوأوراقها،سوقهافيكبيرةهوائية

النباتاتمنالمعروفةالأنواعأكثربينومنطافيا.أومنتصبا

النباتاتهذهوتنمووالتيفاء.،والبرديالماءزنبقالمائية

نأالأحياءعلماءبعضويرى.والبركالبحيراتفيغالبا

أيةوعلى.مائيةنباتاتتعتبرالطحالبمنمعينةأنواعا

المملكةفيالطحالبيدرجونلاالعلماءفمعظمحال

والمونيرا.الفرطيسياتضمنيصنفونهابلالنباتية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البحريالعشبالماءطمولالأط

اللوتسلرشادالبرديا

النباتالماءرنمقالتيفا

الماءياقوتيةالماءعدسالتيفاء

النصجار

الصحراءنباتاتمنلمجموعةاسمالمئويالئبات

النباتوتسمى،الأغاففصيلةإلىتنتمي،الأمريكية

الفكرةإلىفيعودالمئويالنباتاسمأما.الأمريكيالمئوي

.عاممائةكلواحدةمرةيزهرأضباتاهذاأنفيالخاطئة

وبعضهامراتعدةيزهرالنباتاتهذهبعضأنوالوا!

مرةمنهاأيولايزهر.يموتثمواحدةمرةيزهرالاخر

سنة.001كلواحدة

حوافذاتمكتنزةسميكةأوراقالنباتولهذا

فهيالخضرةإلىالمائلةأوالبيضاءأزهارهأما،حادةشموكية

.الساقمنالعلويالجزءعلىمنفتحعنقوديبشك!!تنمو

حيةتبقىجذورهأنغير،النباتإزهاربعدالأوراقوتموت

.جديدةنبتةلتنتج

لصمنعالصبارياتبعضنسغالمكسيكسكانيستخدم

لبعضالمتينةالطويلةللأليافويمكن.المشروباتمنأنواع
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"هـاحد.موسمفيأمتار

دأالمكسيكيوالسيزالكالسيزالالأخرىالصباريات

ا!ضراءال!وراقأمما.الحإلأوالخيوطصناعةفيتستخدم

علفا.فتستخدم

الصبار؟المكسيكىالسيزال،الأغاف:أيضاان!

.السيزال،الأمريكى

.المئويالنباتانو:.الأمريكيالمئويالئبات

مومعمينأوحولينمنأكثريعيشالمعمرافيت

الألشمجار-فيالحالهوكما-الأحيانبعضوفي.زراعيين

ويطلق.عديدةلسنواتيعيشماالمعمرةالنباتاتمننجد

وأحولينإلاحياتهادورةتدوملااشتيأضباتاتاللكعلى

.الحولثنائيةاسمزراعيينمومعمين

النباتماتفتسمىفقطاحدارحولاتعيعقاكتيتلكأما

خاصلعواملفهوقاطعا"ليسالتصنيفهداأنعير.الحولي!

بعضأ!دى-أضربةافوتتبدرالتىالأجزاءت!ضنفقد.أخرى

.معمرةاكترلةتحتالتيأجزاؤهاتكونبينما،حولية-النباتات

فىمعمرةتكونالعشبيةوالحشاشالشجيراتوبعض

أنهاإلا-الخروعكأشسجار-منهاجلبتالتىالأصليةمواطنها

البارد.المناخفيهايسودالتيالمناطة!فيفقطواحدأحاملعيش

تدومالتيأضباتاتاعلى،عادةالمعمر،النباتمصطلحولطلق

بعضموتعنالنظربغضسنت!ت،منأكثرحياتهادورة

الجفا!.مواسمافيأوأصتشاءافيأجزائها

العشبيةهما:المعمرةأضباتاتامنطرازانويوجد

عام،كلتموتعشبيةسيقانذوالأوأ!أطرازفابموالخشبية

طوالحيةتظلالأرضتحتت!صنالتيأجزاءهأنإلا

علىمثالوخير.الجديدةالبراعممنهاتنموت!اومنأ!شتاء؟ا

الخزنيالراوندمنكلالمعمر،النباتمنالطرازهذا

علىويظل،خشبيةسيقانالآصهـشلهالنوعأما.والهليون

سمكاالسيقانهذهقطرويزدادآخر.إثرموسماالحياةقيد

إلىجديدةخشبيةأنسجةبإضافةوذلكالأعوامبمضي

الطرازهذاأنواعأهمولمجمثلأصلا.الموجودةالأنسجةا

.والشجيراتالضخمةالأشجارفيالمعمر

الحدائق؟تنسيق،الحولثنائيبمالحولى:أيضاانو

.لزهرةا

الحدانق)أنواعالحدائقتنسيق:انف!إالمئزلي.الئبات
(.ارراحليةا

يصنعلكنهآخرنباتعلىينمونباتالهوائيالئيات

الأكبرالقدرالنباتاتمنالنوعهذاويستمد.لذاتهغذاءه

-كغذاء-يحتاجهاالتيالضروريةوالموادالرطوبةمن

النباتاتمخلفاتمنأو،لهالمجاورالهواءمنمباشرة

حقيقيةجذورالنباتاتلهذهوليس.جذورهحولالمتراكمة

عنالهواءمنالرطوبةيستمدبعضهاأنكما،أرضيةتحت

فيتتعلقلحميةجذورلهالاخروالبعضأوراقهاطريق

الرطوبة.تمتصلكيالهواء

حيةنباتاتإلىلاتحتاجالهوائيةالنباتاتمنوكثير

والمبانيبالصخورمتعلقةتنموأنوبإمكانهاعليها،لتعيمق

فيالنباتمنالنوعهذاأنواعمعظموتنمو.والأخشاب

المناطقفيالهوائيةالنباتاتوتشتمل.المداريةالغالات

الأشنةمثل،مرئيةغيرالحجمصغيرةنباتاتعلىالمعتدلة

فييعيع!أسبانيحزازوهناكالكبد.وحشيشةوالحزاز

الهوائيةالنباتاتوأكثر.الأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوب

.والقلقاسوالسراخس،البرومليادهيشيوعا

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الطحلصالحرارالأركيد

اطهفيلياتاالكبدحشيشةالأشسةا

السرحسانروملياد
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تلتىولك!هاالمطر.سقوطبعداللونحضراءتصبحالانبعاثيةالنباتات

الرطوبة.تتوافرلمإذاحافةكرةلتمكلعلى

تستعيدالتيالنباتاتمنمجوعةالائبعاثيةالئباتات

حالةففيبالماء.سقيتإذاجفافهابعدوخضرتهانضارتها

ولكنها،صلبةكرةشكلعلىالسيقانتلتف،الجفاف

وردالشائعةالأمثلةومنالماءفيوضعتإذاوتنتشرتعود

تفقد،النبتةنضوجوعند.الصليبيةللفصيلةالتابعةأريحا

()قرناتسنفاتوتكون،الكرةمثلتلتفالتيأوراقها

.أخرىمناطقإلىالرياحبهاتعصفثم،بالداخلبذورها

فصيلةمنأريحاوردأيضايسمىآخرنباتوهناك

الأبواع.تسمىدقيقةخلاياطريقعنيتكاثرالرصن

المحيطبمالمائيةالعوالقانظر:.المغمورةالئباتات

(.الحيوانية)العوالق

النباتيونيعتبر.اللحمأكلعنألامتناعممارسةالئياقية

الأسماكلحومتشملالتي،الحيواناتلحومجميع

النباتيينأنوالواقع.أكلهتحاشييجبلحما،والدجاج

وأأخلاقيةبمعتقداتتتعلقلأسباباللحمأكلشجنبون

التيالأخطاءأفدحمنأنهيعتقدونكما،دينيةأوزهدية

الاعتقادونما.لحومهالأجلالحيواناتقتلالبشريمارسها

صحي.غيراللحومأكلأنالنباتيينبعضعند

وأكلالحليبشربعنالنباتيينمنكثيريمتنع

الأطعمةهذهلأن،وجباتهمفياللحومإلىإضافة،البيض

طوائفثلاثإلىالنباتيونوينقسم.الحيواناتمنتأتي

فىوالبيضالحليبتناولمنموقفهمأساسعلى

الحليبنباتييأسمالأولىالطائفةعلىيطلق.وجباتهم

وألاطعمةوالبيضالحليبشناولونوهؤلاء،والبيض

طائفةفهيالثانيةالطائفةأما.وجباتهمفىمنهاالمصنعة

وجباتهمفىالبيضتحناولونلاوهؤلاءالحليبنباتيى

الزبدمنمشتقاتهويأكلونالحليبيشربونولكنهم

الحقيقيين،النباتيينطائفةف!الثالثةالطائفةأما.والجبن

الأطعمةوجميعوالبيضالحليبتناولعنهؤلاءويمتنع

مشتقاتهما.منالمعدة

فائقةبعنايةوجباتهميعدواأنالنباتيينكلعلىيتعين

الموادبعضعلىأوالبروتينعلىالحصوللهمشسنىلكي

بشكلوالمتوافرةأجسامهمإليهاتحتاجالتيالأخرىالمغذية

والبيضالحليبنباتييمعظمأنوالواقع.اللحومفىأساسي

بسهولةمغذيةوجبةإعداديمكنهمفقطالحليبونباتيي

عاليةلبروتيناتجيدانوالبيفمصدرانالحليبلأن

الكالسيوممنكبيرةبكمياتالجسميزودفالحليب.النوعية

الحليبمنكلويحتوي.العظامتقويةعلىيساعدالذي

تكوينفييشاركالذي"ا2"بفيتامينعلىوالبيض

وظائفها.أداءفيالأعصابويساعدالحمراءالدمكريات

وجباتهميعدواأنالحقيقيينالنباتيينعلىويتعين

وأفاكهةأياحتواءلعدموذلكإتقانا،أكثربطريقة

المتكاملالبروتينعلىبمفردهاحبوبأوخضرأوات

الفاصولياوتحتوي.والبيضوالحليباللحومفيالموجود

علىالأخرىالنباتيينأطعمةمنوكثيروالبازلاءوالجوز

الجسمالأطعمةهذهتمدولكي.البروتينمنكبيرةكميات

بطرقالأطعمةهذهشناولأنيجب،المتكاملبالبروبن

الحقيقيالنباتييتناولعندما،المثالسبيلعلى.معينة

البروتينعلىجسمهيحصل،وجبتهفيوالأرزالفاصوليا

البروتينيكفللابمفردهمنهماكلتناولولكن،المتكامل

علىيتحتم،الكالسيومعلىوللحصول.لجسمهالمتكامل

مننوعأوالسمسمحبوبتناولالحقيقيينالنباتيين

القنبيطمنضربالبركولىمثلالخضرةدائمةالخضراوات

فيتامينأقراصالحقيقيينالنباتيينمعظميتناول.السبانخأو

الغذاء.هذامنالضروريةالكمياتعلىللحصول21ب

الدهونمنأقلكمياتالنباتيينمعظمويستهلك

الكولسترولتسمىدهنيةمادةمنأصغروكمياتالمركزة

،الكولسترولانظر:.اللحومأكلةيستهلكهبمامقارنة

الدهونمنالمتدنيالغذائيالمستوىهذايؤدي.الدهن

فيالكولسترولنسبةانخفاضإلىوالكولسترولالمركزة

نسبةارتفاعأنالطبيةالبحوثنتائجوأظهرت.الدم

القلب.بأمراضالإصابةإلىيؤديالدمفيالكولسترول

عافيةأكثرالنباتيينأنعلىالدرأ!ماتبعضدلتكما

النباتيين.غيرعن،اللهبإذن،أطولمدةويعيشون

الهندوسبينهممن،الدينيةالجماعاتبعضيؤمن

لاعتقادهمبالنباتيةالناسبعضيؤمنكما.بالنباتيةواسمبتيون

إلىيؤديالأبقار،لحومخصوصا،اللحوماستهلاكبأن

حقيقةعلىيعترضونوهم.الطعاممنالعالممخزونخفض

المتحدةالولاياتفىخصوصا،الدولبعضفيالمواشيأن

تسويقها.بغرضتسمينهاأجلمنبالحبوبتتغذىالأمريكية
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علىالحبوبا!متعماليقتصربأنالناسهؤلاءيطالبكما

الأنها،للماشيةكعلف!تستعم!وألا،الآدميالا!متهلاك

التيتلكمنثثرأحرارية!ععراتمنكميةتستهلك

التيالأراضيتستغلأنيجببأنهآخرونويعتقدتنتجها.

افياءمنضاأ!ش،الحصبلزراعةالماشيةفيهاترعى

معظمأنإلىويدهبونهذا،رأيهمايشاركونهمد!الزراعيين

.الحبوبشراعةتصلحلأالرعيمناطق

الأعشابامنأنواععدةعلىيطهلة!اسمالجنونفبتة

تأثيرذاتوهي.الشماليةأمريحاغربيفيتنموالتيالمعمرة

.الأغنامأوالماشيةأوالخي!!أكلتهاإذامضر

لواالاسمبهذاالأعشابامنالنوعهداسميو

بهذهالمسممةالحيواناتتفعلهاالتيالغريبةللتصرفات

.ال!عشاب

غير،الجموننبتاتمنصنفمائةمنيقربماويوجد

صثرأمنو.معامتأثيرأيعنهيعرفلامنهاالعديدأن

الجنوننبتة:هيأصنافثلاثةشيوعاالنباتهذاأصناف

الأصنا!اهدهوتسمىالزرقاء.والأرجوانيةوالبيفماء

الفاصوليا.أوالبازلاءأزهارتشبهالتيأزهارهاألوانباسم

عليهاتنمو،مفترشةأوقائمةإماالنباتاتهذهمميقانوتبدو

.كثيرةوريقات

اكتيالتربةعلىالحيواناتفىالجنوننبتةتأثيريعتمدو

لهذهالسامالتأثيرأنالعلماءيعتقدحيثفيها،تنمو

السامةالعناصرامتصاصعلىقدرتهاعنينجراالنباتات

الحضراءصحورتيهافيمعامةالنبتاتوهذه.اكترلةمن

بهذهالتسممأعراضفيالاختلافبعضوهناك.والجافة

تجر،كسولةتصيرفالخيل.والأغنامالألقارواالخيلفيالنبتة

علىالسيطرةوتفقد،الطعامعلىإقبالهاويقلأرجلها،

درويكون.وتموتبالهزالتصابماوسرعانعضلاتها،

ثبيرة،درجةإلىللخي!يحدثلمامماثلاالأبقارلدىالفع!!

بهياجمكانهافيتجريتظلالأحيانبعضفيأنهاإلا

فيكونالأغناماأماطريقها.فيشيءبأيمصطدمةشديد،

ترلىانتيالحيواناتتأك!ولااعتدالأ.أكثرللسمفعلهارد

منغيرهالهايتوافرعندماعادةالجنوننبتةالراعيفي

بقطعالنبتةهذهبإتلافالحيواناتمربوويقوم،الطعام

بمادةرشهاأو،التربةسطحتحتسم5عمقعلىجذورها

للأعشا!.القاتلةد-4.2

لهأنيعتقدوكان،الرومانيةايلأساطيرافيأجحراإلهليتون

فيالعواصفمنعأوإحداثويستطعأجحر،اعلىسلفة

أيضايعتقدكانالذيالإعريقيالإلهنبتونويشبهالبحر.

.والخيولالزللازلإلهأده

وكانواالبحار،ركوبيحبونالقدماءالرومانوكان

بومعاطة،وضرورياتهم،غذائهممنكثيرايستوردون

حياتهمفيمهمادوراأضبتونأنيزعمونوكانوا.السفن

يبتهلونالرومانالبحارةللبحر.كانحاكمابوصفهاليومية

خطرابالبحرالسفريعدإذ،آمنةرحلةأح!!مننبتونإلى

البحارةيظهرماغالبا،عودتهموبعد.الوقتذلكفي

.نبتونإلىتم!تشيءبتقديم،عرفانهم

إلاهةوأوبس،الزراعةإله،لزح!ابحانبتونثانو

)طائر،الريةعليهمايطلقوناليونانيونكانواللذينالحصاد،

وكان،أمفيترايتالبحرحوريةنبتونوتزوج(.النعامةيشبه

سمكة.الاخرونصفهرج!!نصفه،تريتونولد،لهما

البحر.عنالقديمةالأساطيرفيمهمادوراتريتونوأدى

بداية،شهيرةقديمةأغريقيةتراجيديافينبتونويظهر

هذهوفي.فرجيلالرومانيللشاعرالإنيادةملحمةهي

بطلأسطولبتدميرهددتعاصفةنبتونيهدئالملحمة

البحريةالمشاهدلوحاتمنعديدتصورر.إينياسأصروادة

ويصور.وتريتون،وأمفيترايتنبتود،والحديثةأغديمةا

الشعبثلاثيرمحايحملرجلالبتورالفنانون

قيهاحرقيمركبةراكباالبعضيصورهحسما)ترايدنت(،

بما،النافوراتمنوالعديدالدلافينوتصحبهاالبحر،خيول

لنبتون.تمثالآتضمالتيرومافيالشهيرةتريفلافورةفيها

الكواكب.أحدعلىاسمهأطلقوقد

.تريتون،بوسيدون:أيضانظرا

،تلسكوبدونرؤشه!ايمكنلاكوكب!تأحدليتون

الأرضبعدقدرمرة03بحوالىالشمسعنيبعدحيث

عنبعداالأكثرالكوكببلوتوويعتبر.العتممسعن

يتحركبلوتوفإنمتباعدانالكوكب!تنومبن.الشمس

وأثناء،سنة482كل،ممنة02لمدةنبتونمدارداخل

بلوتوعبروقد.نبتونمنالشمسإلىأقربيكونذلك

51حتىداخلهوسيبقىأم979يناير23فينبتونمدار

.م9991مارس

قدرمرات4حواليأيكم،.00594نبتونقطريبلغ

كتلةقدرمرة17بحوافيكتلتهوتقدر.ايلارضاقطر

الكتلة،انو:.الأرضكثافةفيأجسلكمه،الأرض

وقد)أقمار(،توالغثمانيةنبتونحولويدور.الكثافة

الكوكب.حولعديدةحلقاتالفلكيوناكتشف

)بيضاويإهليلجيمدارفىالشمسحولنبتوديدور

الشمسعنالمتوسطةأسسافةاتبلغحيثأصشكل(ا

حولواحدةدورةويكمل.كم000.003.405.4

دورتهاالأرضتتمبينما،أرضيةسنةأ65كلالشمس

فهوالشمسحولنبتونيدوروكما.واحدةسنةكل
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لاختصار.".
.لبو&

كوك!تام!وهو!الاررق،للولىلعتودكوكايطهر

لهيرمرودالقدماءوكاد.الش!صعىلعدهحيتمى

اليمير.إلىالمم!!سالمتحكل

حر

.!آ00646547لأ...:الشمسعنمسافةأقرب

كم.4ء.000/0034.المتوسط

كم./5464لأأ000.00:الشمسعنمسافةألعد

ك!ا.00313.4،،000فةالأرعنمسافةأقرب

كم.000.000683/4:الأرضعنمسافةأبعد

أسة.65حوالي:السنةطول

دقائق.7و!اعة61:الدورانمدة

كم.94،ء..القطرة

.م4125:لحرارةا

متل!!.وأدميا!هيليوم،هيدروص:الجو

لية.تما:لمحعلتوااعدد

وهذا(.بمركزهالمارالوهمي)الخط،محورهحوليدور

حولالكوكبمدارمستوىعلىعمودياليسالمحور

.العمودياتجاههعنم.43بزاويةيميلحيث،الشمس

كلمحورهحولكاملةدورةنبتونويتم.الكوكبانظر:

دقائق.وسبع،ساعةأ6

نبتونأنالعلماءيعتقد.الجويوالغلافالسطح

.والسليكاتوالماءالهيدروجينمنأصعاسايتركب

الخارجيةالقشرةمنهاتتكونالتيالمعادنهيوالسليكات

صملبمم!لهليسالكوكبهذالكن.الأرضلصخور

وعند.كثيفةبسحبالسطحهذايغطىبل،الأرضمثل

الغازاتمنطبقةأولانجدالكوكبداخلالتوغل

تحيطالسوأئلمنطبقاتإلىتتحولالتيالمضغوطة

والثلج.الصخورمنيتكونالذيلنبتونالمركزيبالقلب

علىتسقطالشمسأشمعةيجعلنبتوندورانمحوروميل

تغيرعنهينتجكابالتتابعوالشمالىالجنوبيالكوكبنصف

.الفصولوتكونالحرارةدرجاتفي

حالةفىالسحبمنكثيفةبطقاتالكوكبويحاط

إلىتصلبسرعةالسحبهذهتحركفالرياح،سريعةحركة

نبتونسطحعنالبعيدةأصسحباأماكم/س0011

نأالعلماءويعتقدالمتجمد.الميثانمنأساسافتتكون

منتتكونالميثانسحبأسفلتقعالتيالسوداءالسحب

الهيدروجين.كبريتيد

سوداءمنطقةلنبتونالفوتوغرافيةالصورفيتظهر

السوداءالبقعةتسمىالمنطقةهذه.الأرضحجمتعادل

تشبهشديدةدواماتحالةفيغازاتمنتتكون،الكبرى

هوبماشبيهةالسوداءوالبقعةالسريعةوالرياح.الأعاصير

.المشتريسطحعلى

اثنان.حولهتدورتوالغثمانيةلنبتون.والحلقاتالتوابع

علىمن()التلسكوبالمقراببوساطةرؤيتهمايمكنمنها

الأخرىالسشةالتوابعأماونيريد.تريتونوهما،الأرضسطح

عامفياكتشافهاتمفقدال!ضكبحولالعديدةوالحلقات

2.فويجيرالأمريكيةالفضاءمركبةبو!عاطةأم989

حوالىقطرهيبيئإذالتوالغأكبرتريتونويعد

بعدعلىأمموكباحولويدورك!2)507

المجموعةداخلالتوالغأكبرويعتبر.كمء53).00

التابعالكوكبدوراناتجاهعكسفييدورحيت،الشمسية

ستةكلدورتهويتمدائرينبتونحولتريتونومدار.له

مناقتربوعندما،الشمسحوليدوركانأنهويعتقد،أيام

وإجبارهجذبهأمموكباجاذبيةاستطاعتمعينةلمسافةنبتون

تدلحقائقالعلماءواكتشف.كتالغحولهالدورانعلى

الماءمنخليطاقذفتقدالتالغسطحعلىالبراكينأنعلي

الحرارةدرجةتبلغالتابحيثسطحعلىالمجمدةوالامونيا

الشمسية.المجموعةداخلحرارةدرجةأبردو!م-235

منبلوراتتقذفنشيطةزالتماالبراكينبعضوهناك

سطحفوقمتراتكيلوعشرةلمسافةالمتجمدالنيتروجين

قطرهويبلغتريتونمنبكثيرأصغرفهونيريدأما.التابع

معسافةعلىطويلإهليلجيمدارفيويدوركم،034

متر.كيلومليون6.5تبلغنبتونمنمتوسطة

نبتونتوابع
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وهذه.خافتتانواثنتانواضحةحلقاتثلاثأضبتود

زحل،حلقاتمنب!ضيررأظلمأخفتكلهاالحلقات

والحلقات.زح!حلقاتمث!!أمخازامنتتركبلكنها

الشمسية،المجموعةداخ!!مثيلىلهاليسأخبتونالخارجية

بقيةعنكثافةوأكبرألمعقصيعأبثلاثمغطاةحلقةشك!!

ينتشرلماذاتحديدأمحلماءايستطعلمالانوحتى.الحلقات

.الحلقاتداخلانتظامبدونالغبار

با!عتخدامأولانبتوناكتشاثتم.الاكتشاف

لاحظفقد.بالتل!صباكتشافهقب!!الرياضيةالمعادلات

آخرأنهيعتقدكانالذيأورانوسكوحصبأنالفلكيون

نالمتوبأالمكانعنيحيدالشمسعنبعداال!صاكب

علىتؤثرمجهوأطكوكصجاذليةقوةأدويبدو.فيهيكون

الميل.أوالحيدذلكفيحدثأورانوسوموقعحركة

شالىإنجليزيورياضيفلكيبدأأم843عاموفي

الكوك!ذلكمكانعنالبحثشيآدمزجونيدعى

الشمسعنأورالوسمنبعداأكثريكودأنوتوقع،المجهول

يكملأناستطاعأم845عاموفي.كمبليون6.1بمقدار

بيجورجالسيرإلىأبحاثهنتيجةأرسلثمالدقيقةأبحاثه

السيرول!ض،أ!قتاذلكفيإنجلترافيالأوأ!االفلكي،أري

التلسكوبيستخدموأخذآدمزبأبحاتيهتملمأري

وأبحاثه.آدمزفييثقلمإنهحيث،الكوكبلمشاهدة

غير،شابفرنسيرياضياستطاعالأثناءهذاوفي

توشم!صانليفرير،آرلانيدعىآدمز،لدىمعروف

هذهأرس!ثمأم469عاممنتصففينبتودكوكب

أورانيامرصدإلى-آدمزلنتائجمشابهةكانتوالتيالنتائج

قد،غالهيوهانأورانيا،مرصدمديروكانبألمانيا.برأينفى

وليفرير.ادمزحددهالذيالمكاننفعرفيثابتانجماسجل

ومساعدهغالهيوهاناكتش!أم846سبتمبر23وفي

الذيالمكانمنبالقربنبتونكوكبدارستهيتريش

منكلإلىنبتوناكتشافيرجعذلكوعلىليفرير.توقعه

البحرإلهباسمنبتونالكوكبسميوقدوليفرير.آدمز

سفينةوصلتأم989أكسطسوفى.الرومانعند

صورةوأرسلتالكوكبمنبالقرب2فويجرالفضاء

وتوالعه.وأقمارهللكوكب

الشمسى.النظامبمالكوكبأيضا:ان!

"ل!،الكيميائىرمزهاصطناعيا،منتجعنصرالئبتوئدوم

استقراراالأكثرلنظيرهالذريوالعدد39الذريوعدده

النشاطانظر:.عاممليوناقدرهالنصفوعمر237،

الإشعاعي.

هـ.وبماكميلان.إمإروينالعالماناكتشفهوقد

عامفيالمتحدةبالولاياتكاليفورنياجامعةفيأبلسون

نواةبقذفالبدأيةفيتحضيرهيتموكان.أم049

المنتجوالنبتونيوم.السرعةبطيئةبنيوتروناتأجورانيوما

نطراليكونويتحللمستقرغيريكونالطريقةبهذه

العلماءحصلوقد.النوويالانشطارفياستخدامهيم!ش

النوويةالمفاعلاتداخلالنبتونيوممنكبيرةكمياتعلى

فلزوكثافة.والكيميائيةالفيزيائيةخواصهبدراسةوقاموا

عندوينصهر.م052عند3سماجم2502.النبتونيوم

م.9563

عندالكدمةفيمعينمقطععدىالضغطاللغةفيالئير

علىيقعالنبرأننجدمثلاكتبكلمةففيبها.التلفظ

كلمةفيالنبروكذلك)!(ال!طمةصالأولاالمق!

النبرفإن)كتبت(فيأما)كا(.علىالنبرةحيث)كاتب(،

نجد)كتبوه(وفي)تب(.ال!طمةمنالثانيالمقطهععلىيقع

ويخضيع)بو(.الكلمةمنأثالمق!إلثاإلىانتقلاكنبرأن

بعضأنكما.خاصةلقواعدالمحتلفةاللغاتفيالنبرموقع

بعضصوائتعلىالنبرمنأنواعاتكتباللغات

عندشدتهافيهذهوتختلفمثلا.كالفرنسية،ال!ظمات

عليها.تشتملالتيبالكلماتالتلفظ

مو!إلنبرةأننجدمثلاكالإنجليزيةاللغاتبعضوفي

تعنيح؟ءع!،،،4فالكلمةأحيانا.معناهايغيرقدالكلمةفى

الكلمةمنالأولالمقطععلىاشنبركانإذاهبةأوحاضر

علىالنبرجعلناإذايهديأويقدمتعنيوأءصها)-ء3"(.

-(.3)،+حأمملمةامنأضانىاالمقطع

العباراتنبرأيضاهناك،أحطماتانبرإلىالإضافةلا

منمحددجزءعلىللتأكيدغالباهذهوتستعمل.والجمل

أكلقولنا:فعندإليها.الانتباهلتوجيهبهاالتلفظعندالعبارة

نبرةيجعلبالجملةالطبيعيالنصأننجد،التفاحةمحمد

محمدأنعلىالتأكيدنرىقدولكننا)أكل(،علىالجملة

إلىالجملةنبرننقلهناآخر.شيئاوليسالتفاحةأكل

التفاحة.محمدأكل:فنقولالغرضهذالتحقيقأضفاحة()1

لصائت.ا،علم،لأعمواتا:أيضاان!

للولاياتالأوسطالغربمنطقةفىولايةليراسكا

منطقةوهي.نسمة584/1)617سكانهاعدد،المتحدة

الذرةهوللولايةالرئيسىوالمحصول.متطورةمزارع

الأصليوالاسم،بالحبوبهناكالذرةوتسمى،الشامية

مننبراسكاالاسمجاءوقد.الذرةتقشيرولايةهوللولاية

نبراثكا.الهنديةالكلمة

وتعد،التأمينلصناعةمركزوهيأوماهامدنهامن

وثانيةالولايةعاصمةفهيلنكولنأمانبراسكا.مدنأكبر

.الكبيرةالمدن
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فيالأرضوترتفع2.كم035.002نبراسكامساحة

وأقل،الغربإلىالشرقمنالمتدرجةالهضابمنسلسلة

الجنوبيالركنفيويوجد،م256هونبراسكا،فيارتفاع

علىأم،465هوارتفاعوأقصى،الولايةمنالشرقي

الغربية.حدودهاطول

سهول:الأراضيمنرئيسيتانمنطقتاننبراسكاوفى

الولاية.منالشرقيالخمستغطيالتيالخصبةالمجزاةتل

التلالوترتفعنبراسكا.باقيالكبرىالسهولوتغطي

فىالحرارةدرجاتومتوسط.المنطقةهذهولمسطفيالرملية

يناير.فيمء-ويوليوفيم24الولاية

%59الخيلأوالماشيةومزارعالمحاصيلمزارعوتغطي

ولايةأيةمنأعلىنسبةوهي.الاراضيمساحةمن

.أخرىأمريكية

فيالشاميةالذرةتليالتىالأخرىالمنتجاتأما

وفول،والفنوالخنازير،الأبقار،قطعانفهيالأهمية

عمالأرباعثلاثةالخدماتصناعاتوتستخدمالصويا.

الأكبرالمستخدمهي،والتجزئةالجملةوتجارةتقريبا،الولاية

وهىأوماها،فىأهميةذاتالماليةوالأنشطة.الولايةفي

التأمين.لصناعةقوميصركز

مفارموتعد.الصناعاتمقدمةفيالأغذيةوصناعة

الصناعاتأنشطةمناللحومتغليفومحطاتاللحم

منالثانيةالمرتبةفيالالاتصناعةوتجيء.الرئيسيةالغذائية

المصنعة.للمنتجاتالأهميةحيث

فيالهنودقبائلمنالعديدالأوروبيونالمكتشفونجابه

نأبعدهناكإلىكثيرةقبائلونزحتنبراسكامنطقة

.الشرقفىديارهممنالبيضطردهم

علىتشتملبمنطقةفرنساطالبتام682عاموفي

فيالمنطقةهذهالمتحدةالولاياتواشترت.الحاليةنبراسكا

المستوطنونطالب،أم862عامبدايةومع.أم308عام

الحتع،السكنتسمىصغيرةبمزارعالإقليمفي

للولاياتوالثلاثينالسابعةالولايةنبراسكاوأصبحت

.أم867عامفيالمتحدة

الوحيدةالولايةنبراسكاأصبحتأم349عاموفي

توقفوقد.للولايةواحدتشريعيمجلسفكرةتبنتالتي

فيالقوميةالمزارعأزمةإباننبراسكافيالمزارعمنالكثير

العشرين.القرنمنالثمانينيات

أوماها.:أيضاانو

الشرايينلتمددنتيجة،تحدثالتىالقلبحركةالئبض

الأصالغبوضعالنبضجسويمكن.للقلبخفقةكلبعد

الشريانفوقنقطةعندالإبهامأعلىالمعصمعلى

فيالصدغبلمسأيضئاالنبضجسويمكن.الكعبري

ي!صنعندماأخرىأماكنفيأوالصدعيالشريانموضع

الجسم.سطحمنقريباالشريان

القلب،عضلاتانقباضمننبضةكلوتتكون

يمتلىءتراخفترةذلكويعقبالشرا!ن،فيالدمفيندفع

عضلاتتنقبضوعندما.أخرىمرةبالدمالقلبخلالها

وأالأورطيالشريانمنكلفييضخالدمفإنالقلب

الجسم-شرايينأكبر-والأورطي.الرئويوالشريانالأبص

الجانبمن،الرئتينفيبالأكسجينالمشبعالدممعهيحمل

الدماندفاعوأثناء.الجسمأجزاءجميعإلىللقلبالأيسر

مجالالتفسحتتمددثمالمرنةجدرانهتنبسط،الأورطيفي

التيالشرايينإلىليدخلالدميتحركوعندما.الدملمرور

حجمهاإلىوتتقلص،الجدرانترتخيالأورطيمنتتفرع

وتتقلصتتمددوفروعهاالشرا!نجدرانوتظل.الطبيعى

القلبخفقانالتمددهذاويسببخلالها.الدممرورعند

النبض.باسميعرفماأو

منهأسرعالأطفالعندفهو.النبضمعدلاتوتختلف

منأقلالسنكبارلدىيكونماوغالبااسمن،كبارلدى

بينالطبيعيالنبضمعدليتراوحفبينماالأصحاء.البالغين

يبلغالرجلعندالمعدلهذافإن،الدقيقةفينبضة8وه05

67بينويتراوحقليلاأسرعفالمعدلالمرأةلدىأما72،

لدىالمعدلهذاويرتفع.الواحدةالدقيقةفينبضة8و.

سنواتسمبعيبلغوعندما،041إلىالولادةحديقالطفل

النبضومعدل.الدقيقةفينبضة09الطبيعيمعدلهيكون

كبارعندعاديأمر6وه05بينيتراوحالذيالبطيء

ينتظمأنيجبفإنه،الشخصعمرعنالنظروبغض.السن

.وانسجامائتلاففيالقلبعملمعالنبض

علىيتعرففإنهالمريضنبضالطبيبيجسوعندما

كانفإذا.طبيعيبشكليعملوهل،القلبسلامةمدى

الطبيبفإن،منتظمغيرأوجدا،بطيئاأوجداسريعاالنبض

النبض.اضوابأسبابيشخصكيالمريضفحصيبدأ

.الشريانبمالقلب:أيضاأنظر

النبطي.وحشيةابنانظر:وحشدلآ.اينالئيطي،

(.البطي)الشعرالشعرانظر:الشعر.الئيطي،

علىأبظتزرع،شوكيةشجيراتالمسهلالئيق

أمتارثلاثةإلىشجيرتهارتفاعيصلوقد.سياجشكل

وأوراقها.الحجمصغيرة-عادة-أنهارغمالمتر،ونصف

شمهرفىوتزهر،القاعدةعندومستديرة،الشكلبيضية

.مجموعاتفيوتنمووخضراء،صغيرةوالأزهارمايو.

قطرهايبلغالصغيرةالسوداءالعنباتتشبهالتيوثمارها
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.الصغيرةاضوتالمارتتبهالمسهلالنبقثمرة

وتكون.بذراتأربعثمرةبكلوتوجد.ملم6حوالي

قلفويعطي.شوكية-غالبا-الشجيرةهذهسيقان

فيالمسه!!النبقشجرةوتنموصفراء.صبغةالشجرة

ومنهاأوروباالأصليوموطنها،جيريةتربةوفيالأجمات

الشمالية.أمريكاإلىانتقلت

.الكسكارة:أيضاان!

مجتمعهما.فيفئةأعلىيعتبرونالناسمنطبقةاليلاء

وراثةوتغ.خاصواجتماعىلحمياسيبوضعويتمتعون

همالنبلاءوبعض.أيرلأودوقمثلألقاباوتحمل،النبالة

ويتوارثون،الوسطىالعصورمن)سعادة(لورداتسلالة

إلىنسبهمآحرونويرد.ألقابهموكذلكممتلكاتهما

معاصر.لملكأداهالخدمةمئلقباشخص

بريطانيافي

بيرز.النبلاءويسمىبيرجىالبريطانيةأحبالةاتدعى

تسلسلهاحعسبوهيالبيرز،مندرجاتخمسوتوجد

الماركيز،-2،الدوق-ا:أدناهاإلىأعلاهامن

زوجاتوتسمى.البارون5،الفيكونت4،الأيرل3-ا

حقهنبحكمالأأغابيحملناللاتيوالنساءالنبلاء،

هي:للبيرسالخمس!والدرجات.بيرسالشخصي

الكونتيسة،3،الماركيزة-2،الدوقة-أ

البارونة.-ء،الفيكونتيسة-4

تاريخهويعودالبيرز.مندرجةأقدمهوإيرللقبإن

القرنمنإنجلترامعظمحكمواالذي!الدنماركيينالنبلاءإلى

مرتبةإدخالوتم.الميلاديينعشرالحاديالقرنإلىالتاسع

،أم660عامإنجلتراغزواعندماالنورمنديينبوسعاطةبارون

عامدوقمرتبةالثالثإدواردإنجلتراملكواسعتحدث

3.!رفوولدوقلقبالكبيرابغهمنحعندماأم337

والسشدتام،385عامالبيريجإلىالماركيزلقبأضيف

.أم044عامالفيكونتأول

البالغينالبيرزك!!استدعاءيتما.البيريجامتازات

أعلنالدينوالأفرادأيرلندابيرزعدا-الأقلعلىعاما12

ومجلعه!.اللورداتمجلسإلى-جنونهمأوإفلاسهم

ويتم.البريطانيللبرلمانالأعلىالمجلسهواللوردات

يجتمعأنعلىتنصالإقطاعيةالاتفاقيةلأنالبيرزاستدعاء

تنضمكما.المهمةالأمورفىللتشاوروالتابعوناللوردات

مجلسفيالشخصيحقهنبحكمالبيريسسالنساء

الأدنىالمجلسفيالعملالبيرزيستطيعولا.اللوردات

.العموممجلس،للبرلمان

امتيازأيضاولهم.المحلفينمهاممنالبيرزاستثناءوشم

القضايافىالاعتقالمنوالإعفاءالحجز،منالحمانة

حتىوكان.البرلمانانعقادوبعدقبليوما04لمدةالمدنية

وأبجنحةيتهمونالذيناكبيرزحقمن،أم489عام

بومعاطةاللورداتمجلسأماممحاكمتهمتتمأنبالحيانة

البيرز.زملائهم

بجانبأقلبألقابوماركيز،وإيرل،دوقكلويتمتع

هؤلاءمنأيأبناءأكبرويستخدمبها.يعرفونالتىتلك

الحاصة.الماسباتفىالرسميةالأروا!يرتدودالبريطانيونالنبلاء

مرتدين(،اليمين)ع!كتودوقاليسار()علىيوركدولىيق!

.اللورداتمحلسدوراتالعقادأتاءاللاءيرتد!االتيالأرواب
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مجاملة.كلقبلأبيهالأدنىالألقابأعلىتقليدا،البيرز،

لقبألبانزممانتلدوقالأكبرالابنيستخدمفمثلا،

بينماالبيرز.منواحداليسلكنهبفورد،إيرلالمجاملة

فيكما،لاسمهلوردلقبللدوقالأصغرالابنيضيف

.غريهيلين)السيدة(ليديفهيأختهأما.غريبيترلورد

بناءالبيريجالانبريطانياملكيمنح.البيريجاستحداث

تدعىمستنداتالملكويصدرالوزرأء.رئيستوصيةعلى

بيريجاتستحدثوهي،التمليكبراءاتأوبراءةخطابات

ينتقلتقريباالحالاتكلوفيورأثته،كيفيةوتحددجديدا

عادةاللقبينتقلابنلديهيكنلموإذاالأكبر.ابنهإلىاللقب

العامة،منفهمالبيرزأبناءبقيةأماالذكور.أقربائهأقربإلى

ذكر.وريثهناكيكنلمإذابائدالاغيااللقبويصبح

أوامرتسمىملكيةبرالمممالبيريجبعضاستحدأثتم

لمإذاالابنةإلىتنتقلأنيمكنالبيريجهذهومثل.ا!لثول

ذكر،ابنثممنللابنةأصبحوإذاذكرا.خلفاحاملهايترك

.عادةاللقبيرثفهو

وفيأنهإلا.أم649عامإحداثهتمبيريجاخروكان

مدىنبيلتدعىألقابابريطانياملكيمنحقدعام،كل

وتتمتع.بارزينلأشخاص(الحياةمدى)بيريجالحياة

بهايقمتعالتيالمماثلةالامتيازاتبنفسالحياةمدىالبيريج

ويمكن.حاملهاأبناءإلىلاتنتقلولكنها،الوراثيةالبيريج

واللقبوالنساء،الرجالمنلكلالحياةمدىالبيريجمنح

مايربوهناكواليوم.بارونةأوبارونهوالممنوح

ورأثية،بيرز006منأكثرذلكفيبمابيرز،000.1على

ونادرا.إنجلتراكنيسةوأساقفةوقضاة،الحياةمدى03و.

.البرلمانإلىهؤلاءأغلبيذهبما

.الأخرىالأقطارأغلبفيرسمياالنبلاءألقابإلغاءتم

منكجزءيستخدمهأنلقبايرثالذيللشخصويمكن

اس!ابقة.النبلاءامتيازاتمنبأييتمئالفردلاولكن.اسمه

روسياوفيأم،871عامفرنسافيالنبلاءألقابإلغاءوتم

عدا-اليابانوفي،ام819عامألمانياوفي،ام711عام

،ام146عام-الإمبراطوريةبالعائلةالخاصةالألقابتلك

نشاطأوتورةمنجزءابوصفهالألقابإلغاءماحدثوكثيرا

البلاد.لتحديقوممياسياجتماعي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللوردعلم،أكمالةاشعاراتالأيرل

لليديالكوتالبارونا

ركيزلماالفيكولتاسب!،بيرك

قولدا

ألماقيمدحميةقصيدةالنبدونغأغنية.أعكئية،الئيلودع

أغنيةاسمهاويعني.الميلاديعشرالثالثالقرنفيكتبت

منيأتيشكبلاولكنهمجهولوالمؤلفالنبلونغيين.

وتوجد.والنمساألمانياشمرقيجنوبفىالدانوبمنطقة

الأصلية.المؤلفقصةمنمشتقةرواياتعدةحاليا

كنزيمتلكالذيلعميجفريدقصةالقصيدةوتعكس

قامأنهذلكإلىويضافللإخفاء.وعباءةنبلوئالخرأفي

لحمالدمهذاحجروقد.دمهفيواغتسلتنينبقتل

استحمامهأثناءولكن.الجروحمنيقيهبماسيجفريد،

محميغيرموضعاتاركةكتفيهبينزيزفونورقةسقطت

.ظهرهفي

أختكصيمهيلد،منالزواجفيسيجفريدويرغب

يقومبكريمهيلدوليفوزبرغنديا.ملكجونترالملك

برونهيلدبالعذراءالفوزعلىجونتربمساعدةسيجفريد

الذيالشخصفيبرونهيلدشمرطوكانأيسلندا.ملكة

شنكروهكذا.القتالفىأولأعليهاشغلبأنهوتتزوجه

ليفوزبرونهيلد،علىويتغلبجونتر،كأنهليبدومميجفريد

،بسنواتذلكبعدبرونهيلد،كريمهيلدوتخبرجونتربها

وعلىعليها.تغلبالذيهوجونتر،وليسسيجفريد،بأن

خادميأحدوهو،هاجنبرونهيلدأمرت،الانتقامسبيل

بأنمسيجفريدبقتلهاجنوقامسيجفريد.يقتلبأنجونتر،

.ظهرهفيالموجودةالمحميةغيرالبقعةفيرمحادفي

ملك،أتزلمنكريمهيلدتزوجت،سنواتعدةوبعد

وقامتأبدا،سيجفريدتنسلمولكنهاالجبار.الهون

ولمبذبحهموأمرتلزيارتهاالبرغنديينبدعوةكريمهيلد

عنيكشفأنكريمهيلدوتسأله.هاجنإلامنهمينج

بقتله.تقوم،يرفضوحيننبلونغ،كنزفيهخبأالذيالمكان

بقتلأتزل،بلاطفيمحاربوهوهيلدبرأندويقوم

خيانتها.روعتهأنبعدكريمهيلد،

أجزاءلبعضالأساسحقيقيتانحادثتانتمثل.الخلفية

بتدميرالهونقام،م437عامففيالبرغنديين.من

البرغنديالملكمات.شرقيةجرمانيةقبيلةوهيالبرغنديين

،الهونلملكتكنولم.المعركةفيالملكيةأسرتهوأعضاء

أتيلاومات.الحادثةبهذهعلاقة(،القصيدةفي)أتزلأتيلا

عروسهأنالمؤرخينبعضورأى.م534عامزفافهليلةفي

بقتله.قامتالجرمانية

فيالأولىتكنلمالنبلونغقصيدةالوا!!!ومن

الفتالتيايلأيسلنديةالإيدا.القصصيةالمادةهذهتداول

تتناول(قصيرة)قصائدأنشوداتتتضمنالنبلونغقبل

الجرمانيةالشعوبقامتكما.الرئيسيةالموضوعاتنفس

وأحداثالمشاهيرأبطالهملتمجيدأنشوداتبتأليفالقديمة

تغييرتمالقرونمدىوعلى،أنشوداتتعديلوتم.ماضيهم

شعراءوقام.كبيرةبدرجةالأصليةالتارلخيةالأحداث

م453عاموأحداثم437عامأحداثبربطمجهولون
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نأ،الأنشودةهذهفيوجاء.واحدةتاريخيةأنشودةفي

الذلنأقاربها،بثأرلتأخذأتيلابقتلقامتبرغنديةعروسئا

أتيلا.هونقتلهم

الموضوعاتمنبالعديدالنبلونغاحتفظتوقد

الأناشيدفيالموجودةالحبكةمنكبيروبجزءالرئيسية

شم!شولم.المادةبتغييرقامالشاعرول!ش،الأقدمالجرمانية

فىوردتالقيسيجفريدمقتلقصةربطمنالعلماء

وفيبعينها.أحداثأوتاريخيةشعخصياتبأيالنبلونغ

بهايتمتعكانالتيللطبيعةالخارقةالقوىفإن،الواقع

الخرافية.أغصصاصفةقصتهتعطيسيجفريد

شعرية.مقاطعصورةفيالنبلونغكتبت.الأسلوب

مكونةطويلةسطورأربعةمنشعريمقطعكلويتكون

علىالمؤلفويبرهن.المقفاةالشعريةالمقاطعمنزوجينمن

الدوافعينمىأنهلدرجة،البشريالنفسلعلمالحادفهمه

نأإلىالقصيدةفيالمتكبرةبالشخصياتؤديالتي

الذروةنقاطوتكمن.انتهجتهالذيالنحوعلىتتصرف

المتنافسونبهايواجهالتىالمتوترةالحواراتفيأشائعة

بعضا.بعضهم

الذيماالدقةوجهعلىيحددواأنولايستطئالعلماء

ماوغالباالشاعر.أضافهالذيوماالنبلونغقصيدةاستبقى

الثالثالقرنفىبالبلاطالخاصةالملاجةالمظاهرأضيفت

فىبالبلاطالمرتبطهةالثقافةازدهرتحين،الميلاديعشر

وكريمهيلد،مميجفريدبينالحبويعكسألمانيا.

المتعددين،والأبطال،والنبيلاتالفرسانومهرجانات

الأكثرالأجزاءالمظاهرهذهوتوفر.بالبلاطالخاصةالفضائل

المأساوية.النهايةتأثيرعنتكشفالتىالفنيالعملمندقة

.البغداديالقاسمأبيابنان!:.الئبلي

عبادهمنيشاءلمنوتعالىتباركاللهمناصطفاءالئبوة

!حضاصطفاءوهو،الناسإلىوتبليغهمنهالىحيلتلتي

فيويصمى.أصذلكيوصلهسببأواختيارفيهلصاحبهلض

بالشرعالوحيعليهأنزلإذاأمارسولآ،أونبياالحالةهذه

النبى.انظر:.نبيالحالةهذهفيفهوبتبليغهيؤمروأسم

هم"لمالأنبياء:النبوةأعلامكتابهفيالماوردييقول

ماعلىزيادة،ونواهيهبأوامرهعبادهإلىتعالىاللهرسل

مباحاتها،منجوزتهلماوإلزاماواجباتها،منالعقولاقتضته

وامستقامة،أطأفعاوتشريف،العاق!كرامةمناللهأرادهلما

لملم...لحهمصانتظاموا،أسهحواأ

فتحكتابهفيالسمقلانيحجرابنقالكماوالنبوة

أحديبلغهاولايشاء،منعلىبهااللهيمن"نعمةالباري

...ولايتهباستعداديستحقهاولاب!صثمفه،ولابعل!ه،

منعرضإلىولا،النبيجسمإلىراجعةوليمست

إغلامإلىالمرجعبلنبئا،بكونهعلمهإلىولابل،أعراضه

نبيا".جعلتكأو،نبأتكبأني،لهالله

منالقرآنفياللهسمىبمنالإيمانمنايقتضيوهذا

البثريةإلىرسلاأرسلاللهبأنوالإيمان،والمرسلينالأنبياء،

تعالى،أدلهإلاوأسماءهمعددهميعلمد!وأنبياء،سواهم

منمنهمقبلكمنرسلاأرسلناولقد):وجلعزلقوله

78.غافر:!عليكنقصصلممنومنهمعليكقصصنا

تعالى:بقولهبهم،الإيمانوجوبفىبينهمالتفريقوعدم

اللهبينلفرقواأنويريدونورسلهباللهيكفرونالذينإن)

نأويريدونببعضونكفرببعضنؤمنويقولونورسله

وأعتدناحقاالكافرونهمأولئك-"ءسبيلاذلكبينيتخذوا

.015،151النساء؟مهينا!عذاباللكافرين

إلىالبضرلدعوةالأنبياءأدلهبعث.إرسالهممنالغاية

وألوهيتهربوبيتهفيوتوحيده،دينهوإقامةوجلعزعبادته

منقبلكمنأرسلناوما):تعالىلقوله،وصفاتهوأسمائه

.25:الأنبياءفاعبدون!أناإلاإلهلاأنهإليهنوحيإلارسول

منهمرسولفكل،الغايةهذهحققواقدالرسلهؤلاءوأن

الأكمل.الوجهعلىالرلمسالةوبلغ،الأمانةأدى

لأن،مخالفتهموعدم،طاعتهمالناسعلىوجبولذا

رسولمنأرسلناوما):لقوله،لمسبحالهاللهطاعةمنذلك

.46:أصساءا!اللهبإذنللطاعإلا

عدةبصفاتالأنبياءجميعيتصفالأنبياء.صفات

جميعاأنهمأهمها:ومنعنهللتبليغاللهاختارهمبمنتليق

النساء،منولا،الملائكةمنيكونوافلمالبشر،منكانوا

إليهم!نوحيرجالاإلاقبلكأرسلناوما):تعالىلقوله

لماويتعرضونالبشر،بصفاتيتصفونأنهمكما7.الأ!بياح!:

فيويمشونويشربونيأكلونفهمالبشر،إليهيتعرض

ويتزوجونويحزنونويفرحونويجلسونويخامونالأسواق

وينالهم،الظلمةأيديإليهموتمتدللأذىويتعرضون

الأعراضوسائرالمرضويصيبهمويتألمونالاضطهاد

تعالى:لقوله،نبوتهمفيالقدحإلىلاتؤديالتىالبشرية

وأماتأفإنالرسلقبلهمنخلتقدرسولإلامحمدوما)

وما):وقال.441عمرادةآل!أعقابكمعلىانقلبتمقلل

فيويمشونالطعامليأكلونإنهمإلاالمرسلدنمنقبلكأرسلنا

قبلكمنرسلاأرسلنا)ولقد:لوقا.2.:الفرقان!الأسواق

0.38الرعدوذليية!أزواجالهموجعلنا

الألوهية،خصائصمنشيئايملكونلاالرسلهؤلاء

ولاالضر،أوالنفعيملكونولا،ال!صنفييتصرفونفلا

اللهأطلعهمماإلاالغيبيعلمونولا،اللهإرادةفييؤثرون

نفعالنفسيأملكلا)قل:نبيهلسانعلىتعالىقال،عليه

منلاستكثرتالغيبأعلمكنتولواللهماشاءإلاضراولا
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!يؤمنونلقوموبشيرنذيرإلاأناإنالسوءمسنيوماالخير

وعملا،علماالخلقأكملأنهمومنها.أ88:الأعرا!

خصهماللهوأنأخلاقا،وأكملهمحديثا،وأصدقهم

الوحي،لتلقيتؤهلهمأحد،فيهايلحقهملابفضائل

أمورفيللناسقدوةوليكونوا،الرسالةبأعباءوالاضطلاع

الكذبعنونزههمعصمهماللهوأنوالدنيا.الدين

الذنوبوعن،الرسالةتبليغفيوالتقصيروالكتمانوالخيانة

بسيطة،عثراتأي:وخطيئاتزلاتمنهمتقعوقدكلها،

عليها،يقرونلاولكنهم،المقاماتعلومنعليههملمانظرا

منها.للتوبةيوفقونبل

والاياتالباهراتبالمعجزأتأيدهماللهأنكما

عزاللهعندمنبهجاءوافيماصدقهمعلىالدالةالظاهرات

رلحملهأيديعلىاللهيجريهماهىالمعجزاتوهذهوجل.

وهذهالعباد،بهايتحدونالتىالعاداتخوارقمنوأنبيائه

آخر.إلىرلممولمنتختلفالمعجزات

اصطفاهممنتعالىاللهإعلامالوحما:.وأنواعهالوحي

إطلاعهماللهأرادمابكلوالانبياءالرسلوهمعبادهمن

معهودةغيربطريقةولكن،والعلمالهدايةأ!انأمن،عليه

الله.منشلقونهمالكلالتاموالإدراكالوعيمعللبشر،

هذهلأن،مواجهةأنبياءهيكلملااللهإن.الوحيأنواع

يكلمهمإنماالدنيا،الحياةفيالبشرعليهايقوىلاالمواجهة

لبشركانوما):تعالىقولهفيوردتالتيالطرقبإحدى

رسولايرسلأوحجابوراءمنأووحياإلااللهيكلمهأن

وهذه.هأ:الشورى!حكيمعليإنهيشاءمابإذنهفيوحي

فيعرف،مباشرةالنفصفييلقىوحي-أ:هيالطرق

رؤىومنه،الإلهامأيضاذلكويسمى،اللهمنأنهالرسول

إسماعيل،ولدهيذبحأنهالسلامعليهإبراهيمكرؤياالأنبياء،

المنامفيأرىإنييابني):إبرأهيمعنحكاية-تعالىقال

الصانات:ماتؤمر!افعليأبتقالترىماذافانظرأذبحكأني

موسىاللهكلمكما،حجابوراءمنالتكليم10-2"2

وكلمهلميقاتناموسىجاءولما):تعالىقال،السلامعليه

بالوحي،المكلفالملكإر!عال3-4310:الأعرافربه!

التيالوقمنبويقة،اللهيشاءماالرسولإلىفيوحي

روعهفيالملكيلقيهكانمافمنها:ظ!م!،الرلممولبينها

صورةفىللرسولالملكيتمثلأنومنها.يراهأندونوقلبه

يرىأنومنها.يقولماعنهيعىحتىفيخاطبهرجل،

نأومنها.أجنحةله،الملائكيةصورتهفيالملكالرسول

رضيعائشةعنالبخاريرواهفيماصدلائ!حدثكمايأتيه

اللهرسولسألعنهأللهرضيهشامبنالحارثأنعنهاالله

رسولفقالالوحى؟يأتيككيفاللهرسوليا:فقالصتنلهيد

أشدهوهوالجرسصلصلةمثليأتينى)أحياناكل!ور:الله

يتمثلوأحيانا،قالماعنهوعيتوقدعنىفيفصمعلى

(.يقولمافأعيفيكلمنيرجلاالملكلى

عبداللهبنمحمدابأننؤمنأنعلينا.الرسلخاتم

وخاتماللهرسولولكن):تعالىلقوله،النبيينخاتمهوظ!ول

منكلوأن،بعدهنبيلاأنهونؤمن.4.:الأحزاب!النبيين

تقومالا:السلامعليهلقوله،كذابفهوبعدهالنبوةادعى

ثلأثين،منقريبا،كذابوندجالونينبعثحتىالساعة

مسلم.أخر!(اللهرسولأظيزعمكلهم

وما):تعالىلقولهجميعاللناسمبعوثأنهونؤمن

بأنونؤمن.28سأ:ونذيرا!بشيراللناسكافةإلاأرسلناك

وأنزلنا):تعالىلقوله،السابقةللرسالاتنالممخةرسالته

ومهيمناالكتابمنيديهبينلمامصدقابالحقالكتابإليك

زمانكلفيالناسعلىوجبلذا.48:الائدة!عليه

ذلكعنأعرضومن،الإسلامدينفىالدخولومكان

فلنديناالإسلامغيريبتغومن):تعالىلقوله.كافر،فهو

85.:عمرانآل!الخاسرينمنالآخرةفيوهومنهيقبل

يحتاجهمالكلويلبي،الحياةجوانبلكلشاملوالإسلام

اليسرمنوفيه،لفطرتهموموافقا،زمانكلفىالناس

سهلا.بهالالتزأميجعلماوالسهولة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

النصراليةالكريمالقرآنالإسلام

اليهوديةعور!محمدوالرسلالأنبياء

السلامعليهموسىالدين

النبيالسلامعليهعيسى

بابل.ملوكمنلاثنيناسملصرليوحد

عامإلى1)124عاممنحكم.الاولنصرنبوخذ

الحاكمةالسلالةمنملكأشهروكان.(،.مق3011

بابل.بلادمنكازيتملوكخلفوالذي،الثانيةإيزن

وهى،عيلاممملكةسيوةمنبابلبتحريرشهرتهاكتسب

بابلحكمنطاقبتوسعةوقام،الخلئالعربيشماليبلد

وثيقة"عيلام"معاركعننصر"!"نبوخذوثيقةوتعد

القديمة.بابلعنمدهعشة

562-06)5عاممنحكم.الثانينصرنبوخذ

وذكرتهالقديمالعهدعنهتحدثالذيبابلملكهو.(.مق

وأ587عامالقدسعلىاستولىكثيرا.البابليةالمصادر

نبوخذأنالقديمالعهدفىوذكر.المدينةودمر،..مق586

ويأكلالحقولإلىويخرجثورا،نفسهيتخيلكاننصر

العشب.

وفاةبعدملكاوأصبحنبوبولصر.ابنهونصرنبوخذ

أصبحتنصر،نبوخذحكمظلوفي..مق506عامأبيه

وفي.القديمالعالمفيالكبيرةالمدنمنواحدةبابل
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أ!سكرية،االألشطتهكثيرايتطرقل!له،الخاصةسجلاته

منر،بابلأ!ةبآوعنايتهالبناءفىمشروعاتهعنكتبل!ضه

وهي،المعلقةبابلحدائقبنىقدلصهـ،نبوخدأنالمحتم!!

انظر:.القديما3أحاافيأصمم!تاالدنياعجائبإحدى

السبع.الدنياعجائب

بلاد.،بابل؟بابل:أيضاانظر

0918أهـ،037أ-)703موسىنبوية

بمصر،والتعليماالتربيةميدانيالشأنذواتمنأم(.519

)مام7،91عامأ!رياالبكاشمهادةعالىتحص!شتاةوأول

تكم!!لمأنهاغيرأغانونادرممت(.الانالعامةأصانويةايعادل

الجيل.مرليةلقبعليهاأطلق.أصحفيابالعملفالشغلت

وصلتحتىالتعليمرظائىيوظلتلالتدريساشعتغلت

شماركتم.المصريةالمعارفوزارةفيمفتشمنصعبإلى

مناهجفيقويةأراءلهاوكانت،أم919ثورةفيا!حب

مرالمرأةأحم!المتحمساتمنكانتكما،البناتتعليما

والعمل.المرأةسمتهكتاباذاطثفيوألفت،اسكمسباأحل

أتحاححر3افيالأشعرا!ابناتمدارسأنمتعأت

الاسبوعيةالفتاةمجلةأنشأتكماوال!سحندرية،

شعر.وديوانكثيرةمقالاتا!اأم(.)379

بال!!م!ضدرية.توفيت

أقوامبمإلىالتعثواالذينالأدبياءاعلىيطلوتلقبالئيي

م!ظف!تثافة(أ!اساإلىارسلعفةسرمحمد)عداحاصة

شرعهاجبلغواأرس!هم،فقطوحلعزاللهقب!!منومختارين

الشمرية،شيوالعدأ!والخيرالحهتمبادئيرسوارحدودهويقيموا

أعقيدة.واالحياةجوانبفيقصورهمرقومهآهكةبححسب!

أضاساشعريم!هوالأنبياءادهكلفشيءأعضمأكانر

ندولاأ!هشريكأ،أسديااللههووأنهالأحد،الواحدبالله

هوإلامعبودأ،أ!ديابحقالمعبودالإلههووأنه،معينولا

وخالة!الأرضارأحمممواتافاطرهووأنههو،إلاحالقولا

مؤقتةأسدنيااالحياةهذهوأن،والمميتالمحييوهولثيءك!!

ئحا!مبفيه(القيامة)يومالآخرأجوماهناكوأن،وزائلة

محورهمارنارا،أوجنةهناكوأن،أ!مأعماعلىأضاسا

تطهيرالأنبياءامهمةمنأنكما.أسدائمةايةالأخررالحياة

رإرشادالغيروعبادةوالشركوالجهلأ!ثنيةامنالأرضا

وححمته.اللهبأمرأ!دايةاإلىالناس!

عليهجبري!طريهتعناللهمنوحيايتلقىواشنبي

شيءشيلايتصرفرسبحانهمنهتعاليمهويتلقى،السلام

يتلقواأدوالرسلىالأنبياءاأمخيروليس.وتوفية!منهبهديإلا

!مالمدع!تبعضيدعيكمااللهعنتعليطتأووحيا

والنحل.الأهواءواالمللأصحاب

متتابعينوأنبياءرلمملاخلقهاأنمنذللبشريةالا"وأرس!!

عنو!عحتالكريمالقرآنفيدعضهمااللهذكر،لأقوامهم

منعليكقصصناهمقد!ورسالص:تعالىقالكمابعضهما

تعالى:وقال.461الساء:لأعليكنقصصهملمورسلاقبل

حجةاللهعلىللناسيكونلئلاومنذرينمبشرينرسالص)

.651أ!ساء:ا!الرسلبعد

اللهعنالمتلقاةأحثمفهيةاأجمهتعالهكانتنبيرك!!

لعدذلكبعدوراحتكتبهامنمنهمر،وتعالىتبارك

بعدحرفوهالكنهمقومهعلىأتحاهاأمنومنهم،أمتهزوال

قومهعلىألقاهامنومنهممسها،وحذفواوأضافوامماته

يتلقاهالذيالوحيكانحيثعفممرمحمداإلاأجحفظوها

إنا):فقالبحفظهاللهتعهدأ!ذياالكريمأغرآناهورلهعن

كانهناومن.9الححر:!لحافظونلهوإناالذكرنزلنانحن

وخلفاءهوصحابتهاشنبيألهمأنوعنايتهاللهح!سمةمن

الأمصار.ح!إلىنسخهرأغرآناتدوين

عثه!محمداإلاخاصةقومهإلىيرساح!اننبيح!ر

رحمةإلاأرسلناكوما!عامةاخاساإلىأرس!أ!ذيا

اللهرسولإنيالناسأيهاياقل،).701الأساء.ا6،للعالمين

للناس!كافةإلاأرسلناك)وما.أ8!الأعراهـ:اجميعالأإليكم

القرآنشيهيقولأسذياأ!قتافي.28سأ:.أ.ونذيرا.بشيرأ

منقومكأنذرأنقومهإلىنوحاأرسلناإنا)نوحعرمثلا

ثم):يقولموسىوعن.أ:لوحأليم!عذابيأللهمأنقبل

:الأعرافا!وملئهفرعونإلىبةياتناموسىبعدهممنبعتنا

بنييامرلمبنعيسىقالوإذ):يقوأ!عيسىوعن.301

:يقولهودوعن.6ال!حرو:!إليكماللهرسولإنيإسرائيل

نتقون!ألاهودأخوهملهمقالإذيرا؟المرسلينعادكذبتلأ

لقومهقالإذولوطا):يقوأ!لوطوعن.231،421أحتعراء:ا

العالمين!منأحدمنبهاسبقكمماالفاحشةلتأتونإنكم

والرمعل.الأنبياءبقيةوه!!ذا.28:اح!سوتا

الملةاتباعهي،واحدةكلهاوالرسلالأنبياءاودعوة

إسلام)أيالعالمينربللهوالإسلامأصمممحةاالحنجفية

برللهوالحركاتوالأفعالوالمعتقدوالجوارحالقلب

ماإلالكيقالما)القرآنشيعته!ل!لمحمدتعالىقالأ!ايىت(ا

.43:فصلتلأ!قبلكمنللرسلقيلقد

فيويمشيالطعابميأكلالناسمندشروالنمي

إلهأوربانه-ويزعمالبعضيدعيكما-ويى!.الأ!مواقا

كبيرا(.علواذأكعنالله)تعالىأسهإابنأو

الموسوعةفىملةذاتمقالات

احسلاماعليهموسىاحسالاماعليها!طاحسا،ماعليهآدم

المبوةعينص!محمدالإسالأم

السلامعليهدوحاحهحلاماعليهعسىواشسا!الأدباءا

السا،معليهيولرأعريماالقرآلىالدير



أ؟5المملكةنبيل

عليهتخلعمنهو،المتحدةالمملكةفيا!في

وألملم!إيرليصبحكأن،البيريجالنبالةمراتبمنمرتبة

بلقبيخاطبأنالمرتبةهذهصاحبحقومنبارون"!.لملم

وأ!!السيد"منبدلاللمرأة(اليديوللرجلالورد(

المملكةنبلاءكثروأ.مةلعاايستخدمهمااللتينلم!السيدةلملم

لمجلسللانضماممؤهلونمعنة12أعمارهمتتجاوزالذين

يرشحواأنلهماولايجوز.البريطانيبالبرلماناللوردات

ولاالعموممجلسلعضوية،الانتخاباتفيأنفعسهما

لهميجوزلاأيرلندامنالمملكةنبلاءأنإلافيها.التصويت

يستطيعونثمومن،اللورداتمجلعرفيالجلوس

.العموممجلعرانتخاباتفيأنفسهموترشيح،التصويت

وآخرون،شالحمعةأرا!ي،عادة،يرثونالمملكةنبلاءوبعض

ألقابهم.سوىيرثونل!

بإصدارالنبلاءعلىالألقابالملكةأوالملكيخلع

فيويوجد.التمليكببراءاتتعرفلهمبراءةخطابات

بالوراثة-ألقابايحملون،لبيلأر...منأكثربريطانيا

أغلبوفي-حاملهاموتبعدإليهمانتقلتأنهاأي

ماوغالباذكر.وريثأقربإلىالنبي!!لقبينتقل،الحالات

بعضوشي.الأولاللقبحاملسليلالوريثيكون

النبالة.ألقابالنساءترثالأحيان

النبالةدرجات

ماإلىتاريخهايرجع-للنبلاءدرجاتخمسهناك

المملكةلتكوينإنجلتراإلىوأيرلنداأممكتلنداانضمامقبل

وهي:-المتحدة

فيقائدبمعنىوهىالنبلاءدرجاتأعلى.دوق

دوق!.الدووزوجةأو،المرأةوتسمى.اللاتينية

ماركيزوكلمةالنبلاء.سلمفيالثانيةالدرجةماركيز.

الماركيززوجةأو،والمرأة.حدوديةمنطقةوالىبمعنى

إليهيشار،ذلكدونماأوماركيز،لقبوحامل.ماركيزة

لورد.بكلمةالرسميةغيرال!صابةأوالشفهيةالخطابةفي

إليهايشارالبيرىالخاصحقهافيالبيرزأوالماركيزوزوجة

.ليديب!طمة

كلمةوايرلالنبلاء.سلمافيالثالثةالدرجة.إببرل

رجلبمعنىإسكندينافيةكلمةمنجاءت،قديمةإنجليزية

الإيرلزوجةأواللقبتحملالتيوالمرأةنبيلأوعظيم

كونتيسة.

والكل!ةالنبلاء.سلمافيالرأبعةالدرجة.فيكونت

تحملالتيوالمرأة.الكونتمكانةيحقلالذيالرجلتعني

فيكونتيسة.الفيكونتزوجةأوأطقبا

أحدبمعنىوالكلمة.النبالةلمعلمدرجاتأدنى.بارون

البارونزوجةأو،اللقبتحملالتيوالمرأة.الملكرجال

بارونة.

منبرتبةنساءأو،رجالعلىالملكينعمأنيجوز

الانضماملهمويحقفقط،حياتهملفترةالنبلاء،رتب

القضاةبعضعلىالملكينعمكذلك،اللورداتلمجلس

للنظر،اللورداتلمجلسلينضموا،فقطالحياةلفترةلرتب

اللورداتمجلسفيهايفصلالتيالقضايا،ا!متئنافاتفي

.قانونكمحكمة

عنالتنازلنبيلةأونبيلرتبةورثشخصلأييجوز،

يعرضموتهاأوموتهوبعدحياتها،أو،حياتهطوالاللقب

عنه.التنازلأولقبولهالتاليالوريثعلىاللقب

تاريخيةنبذة

نأبعد،السكسونزمنمنذالنبلاءطبقةإنجلتراعرفت

القرونوخلال.لورداتمجلسإلىالملكمجلستطور

الواسعةالأراضيوملكواالنبلاء،نفوذزادالوسطى

حولهم.الأتباخوجمعوا

حقالملكيعطيقانونا،البرلمانأصدرام589عامفي

.الحياةمدىنبيلحياتهملفترةأفرادعلىنبيلبلقبالإنعام

يدالنبلاءيلبسهاالتيجان

وكلخاصةرسميةمنايسات

تحتصالنبلاءمراتبمنمرتة

التيجاد.سمعيربوع

ملكيدوقدوقركيرما

يرلإ
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يرثونلمنيجيزقانوناالبرلمانأصدرام639عاموفي

فرصةلهميتيحمما،حياتهمطوالعنهاالتنازلنبيلةرتبا

.العموممجلسعضويةإلىالانضمام

الوقتفيالنبلاءيحملهاالتيالألقابمنوكثير

عنخلروتوالىالسن!ت،مئاتإلىتاريخهايعودالحاضر

.انقطاعدونحملهاعلىمملف

عدديبلغلنيوريلندا،أعتمماليةاالجزيرةفيتقعمديحةلييير

التفاحشيصادراتهاأهمتتمث!!.نسمة52)468سكانها

مهماحزامرنبييرتعدكما.الخامالصناعةوخشبواللحوم

الصوفغزلمعاملالمنطقةمصانعلشمل،السسمكلصيد

ومصالالجعةومعاملوالمسابكوالتبريدالأ!ممدةاومعامل

عرضقاعةنبييرفيويوجدالسجائر.ومصنعالمنزليةالالات

يمتدالذيالبحريالمتنزههوالمديخةفيمعلموأهم.ومتحف

جزيرةأشعجارتحفهتقريبا،كيلومتراتأرلعةطولعلى

متنزهفيمسليةا!شعراضاتوتوجد.الصنوبريةنورفوك

البلاد.فيالأسماكلترليةحوضوأكبربنيوزيلندا،مارينلند

وأعيدالمدينةوسطزلزالدمرأم،319فبراير3وفي

مبالىتجمععلىتحتويأجومانبييرجعلممابسرعةبناؤها

أ!شرين.االقرنمنالثلاثينياتإلىتاريخهيعودفريد،

الأراضىامنهكتارآلافأربعةمنأكثررؤإلزلزالوقد

الذيالأمرا،ومستنقعاتضحلةبحيراتأصبحتالتي

الإضافية.الأراضيفووبالامتدادلمحفلنبيير

رياضياتعال!اأم(.-617أ055)جونلبيير،

حاولاشتيالسريعةالحسابطرقطور.أسحتلندي

البحريةوالملاحةالمثلثاتوحسابالفلكعلمفيتطبيقها

الأراضي.ومسحالخراثطورصعم

أممهلبامشعمالالأعداد،تضربكيف!نبييروجد

اكتيالأعدادتطابقأخرىجفأعدادفيتتمثلطريقة

وتستعم!!.اللوغاريتمات:نظرا.اللوغاريتماتسماها

رياضيا.وصفاطبيعيةظواهرعدةوصف!فياللوغاريتمات

يمكنالعظامأوالقضبانمنأطقمانبييراخترعكما

أدنبرةقربنبييرولد.حسابيةعملياتلإجراءإعدادها

بأ!مكتلندا.

الماء.منالنباتأوراقفيهاتتخلصعمليةالئثح

مسامخلالمنخاصةبصورةالماءمنالنباتويتحلص

.الأوراقاسطوحعلىالثغورتسمى

علىماحدإلىمنهايتخلصالتيالماءكميةوتعتمد

كميةتعتمدكما،أضباتاجذورامتصتهااكتيالماءكمية

ضوءمثلالمهمةأجيئيةاالشروطمنعددعلىهذهالماء

تنقلألاويجب.والحرارةوالرياحوالرطوبةالشمس

تفقدقدلأنها،بشدةأصتممسافيهتسطعمكانإلىالنباتات

بالماءالمتضررةالجذورتزودهاأنقبلفتذللكثيراماء

الورقة.:نظرا.الحافي

.الصخريالمدحانظر:الئتر.

غيرالنتراتأيونعدىيحتويمركبأيالئترا!

بالاسملاأول30الهيدروجيننتراتويعرف.داا3-5العضوي

أملاحتقريباالفلزاتكلوخصن.النيتريكحمضالشائع

نوعانويستخدم.اشنيتريكحمضمعتتحدعندماالنترات

للا!أ30البوتاسيومنتراتهما،النتراتأملاحم!مهمان

النيتروجينلتعويضكأسمدة14الالا30الأمونيومونترات

المركباتمنالنتراتالتربةشيمعينةبكتيرياوتكون.بالتربة

النباتاتوتستخدم.أصيتروجيناعلىتحتويالتيالعضوية

ضروريةالنتراتفإنوكذلك.البروتيناتلإلتاجالنتراتهذه

وأفلام،القلبوأدوية،الناريةوالألعاب،المتفجراتأصنع

النباتيةالمصادرمنيوميا،النتراتالنالرويتناولأضصوير.ا

تؤديالنتراتمنكبيرةكميةاستهلاكأح!-.رئيسيةبصفة

الجسم.فيسامةموادإنتاحإلى

النيتروجين.دورة،النيتريكحمض:أيضاانف!!

.النترات؟الصخريالمدحانظر:.البوئاسيوملترات

المدح،الصوديومانظر:.الصوديوملترات

.الصخري

الطبفيتستخدمحيميائية،مادةالفضةلئرات

هي،الفضةلنترات،ال!جميائيةوالصيغة.والصناعة

الجلد،وتحرقالماء،فيلسهولةتذوبوهي،لاأ!ول30

فىالموتتسببوقدحطيرا،تسمماتسببأنويم!ش

لكى،الفضةنتراتالأطباءيستخدم.الابتلاعحالة

وكذلك،العدوىأو،النزيفلمنعالحريقعنالناتجةالجروح

معتدلأمحلولأيستخدمون.كماالصغيرةالثآليللإزالة

والجلد،،العينأمراضبعضلمعالجة،الفضةنتراتمنباردا

معالجةتتماأنالدولبعضوتطلبمطهرا.أيضاويستخدم

لمنعأعضة،انتراتبمحلول،الولادةحديثيالأطفالعيون

نترات،الضوئىالتصويرصناعةوتستخدم.المحتملالعمى

الفضةأملاحمعظمأنكما.الأفلامصناعةفيالفضة

سبيلفعلى،الفضةنتراتتصئمن،الفيلمفيالمستخدمة

بروميدمنالمصنوعالضوئىالتصويرشيلميصنع،المثال

ثم،البوتاسيوموبروميدالفضةنتراتمحلولمن،الفضة

لتشكيلالمحلولإلى،بروتينيةمادةوهو،الجيلاتينيضاف



217بنياميننتنياهو،

تغطيالتي،الحساسةالطبقةأو،المستحلبتسمىمادة

الفيلم.

والحبرالمراياصناعةفىأيضا،الفضةنتراتوتستخدم

الفضة.طلاءأوتصفيحوفى(إزالتهالمتعذر،الثابت)المداد

مع،النتريكحمضفىبإذابتها،الفضةتنقيةويمكن

.وتتكونالفضةنتراتمحلولخلالكهربائيتيارتمرير

كما(.السالب)القطبالكاثودعند،النقيةالفضة

إعدادفيللمساعدة،الفضةنترات،الكيميائيونيستخدم

الموادتحديدثمومن،الأخرىالفضةمركباتتحضيرأو

.المحلولفىالكيميائية

نتراتبصناعة،الختبراتأو،المصانعأصحابيقوم

تبخيرثمومن،النتريكحمضفىالفضحةباذابة،الفضة

الفضة،نترات،يصهرونالأحيانبعضوفى.المحلول

وتعرف.صافيةمتبلرةكتلةشكلفيتتصلبويتركونها

الفضية.بالكاويةأيضا،الشكلهذأفى،الفضةنترات

متفجرنتروجليسيرولأيضاويدعىالئترو!جلسرين

المكونوهو.حل!ه(3+33)20الكيميائيةوصيغته،قوي

ثقيل،سائلالنقيوالنتروجلسرين.للديناميتالرئيسي

لونذوعادة،التجاريالمنتجلكنكالماء.صافزيتي

يتمددفإنهالنتروجلسرين،ينفجروعندما.فاغأصفر

الحيزعنمرة.0003يزيدحيزاتشغلغازاتليكون

ثلاثأقوىالنتروجلسرينوانفجار.السائليشغلهالذي

الانفجاروسرعةالبارود،منمماثلةكميةاكفجارمنمرات

رود.ابىانفجارسرعةمنمرة52أصع

الجليسيرول،بإضافةالنتروجلسرينالكيميائيونيصنع

النتريكحمضيإلىببطء،بالجلسرينايضاويعرف

فوقطبقةالنتروجلسرينويشكل.المركزينوالكبريتيك

ثمأولا،بالماءوغسلهاالطبقةهذهسحبوسم.الحمضين

.الصوديومكربوناتبمحلول

مموبريروأسكانيوالإيطاليالكيميائىأكتشف

بصورةاستخدامهيتمولم.أم846عامالنتروجلسرين

عاموفي.عليهيعتمدلاحسانلأنه،سنواتلعدةوأسعة

براءةعلىنوبلألفرداسمويديالكيميائيحصلأم864

أثبتوالذي،الزئبقفلميناتمنمصنوعتفجيرغطاء

،م1867عاموفىالنتروجلسرين.تفجيرفيكفاءته

لنقلوآمنةمنامسبةوسيلةوفرالذي،الديناميتنوبلأخترع

بمسرعةالنتروجلسرينوأصبح.النتروجلسرينواستخدام

استخداما.المتفجراتأكثر

المساحيقمنالعديدتركيبفىالنتروجلسرينيدخل

النادرومن.والباليستيتالكورديتمثل،الدخانعديمة

آبارفىالتفجيرحالاتعداكمتفجر،منفردااستخدامه

أمراضعلاجفيالنتروجلسرينالأطباءويستخدم.أخفطا

الدموية.والدورةبالقلبخاصةمعينة

المتفجر.،القلب؟الديناميت،الجليسيرول:أيضانظرا

البارود.قطنانظر:الئتروسليلور.

النيتريت.انظر:.الصوديوملتريت

المكسيك،فيالكبصىالمدنشالثةفتزاهوالكويئل

مكسيكوسيتيومدينتا.نسمة256.1و151سكانها

فينتزاهوالكويتلوتقعسكانا.تفوقانهافقطوجوادلاخارا

عامفينتزأهوالكولمجلتأسستوقد.المكسيكدولة

تفصلولم.مكسيكوسيتيلمدينةضاحيةبوصفهاأم009

مأ079عامومنذ.أم639عامحتىمستقلةكمدينة

مزدحمةوالمدينة.نتزاهوالكويتلسكانعددتضاعف

محطاتمنعددوفيهاالعاملةالطبقةلأفرادكبيرةبدرجة

التصنيع.

فىرائدةأم(.-489أ)858أدليدمارينتنج،

،المتحدةالولاياتفيالاحترافيالتمريضتطويرمجال

منكلفيمهنيةمعاييرو!علىعملتالمولد.كندية

برامجعدةطورت.التمريضوكارسةالممرضاتتعليم

العمليةالخبرةاكتمالفيتساعدأنشأنهامنكانتدريبية

التمريض.مبادئفيمحاضراتهاإلىإضافةالمستشفىفي

كندأ.فيكويبكبمقاطعةواترلو،فينتنجولدت

تدريبمدرسةمنالتمريضشهادةعلىوحصلت

وعملت.ام198عامهوبكنزجونزبمستشفىالممرضات

حيثأم498إلىالمدرسةفيللتمريضرئيسةذلكبعد

.أم709حتىالمنصبهذافيوبقيتمديرتها.أصبحت

كليةتدريسهيئةإلىانضمتعندما،السنةتلكوفي

أستاذةأولنتنجأصبحتكولومبيا،بجامعةالمعلمين

فىوالصحةالتمريضقسمورأست.العالمفىللتمريض

.أم259عامتقاعدتحتىأم019منالكلية

رئيصأول(-أم9)94.بنياميننتنياهو،

فيمباشراانتخاباالشعبينتخبهلإسرائيلوزراء

الليكودحزبرئيص!نتنياهوعنويعرف.أم92/5/699

والفلسطجنيينعامةالعربضدالشديدتعصبهألمحافظ

المعارضينأكبرمنانتخابهقبلنتنياهووكان.خاصةبصفة

معرابينحكومةأبرمتهاالتىاسملاممقابلالأرضلاتفاقية

علىإسرأئيلالاتفاقيةحثت.الفلسطينيةالتحريرمنظمة

التيالأرأضي،الغربيةالضفةمنبعفأجزاءعنالتنازل

الفلسطنيين.للعرب،الأردننهرغربيتقع
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أبيبت!مدينةفي!توبرأمنالأولفينتنياهوولد

المتحدةأ!لاياتاإلىأسرتهمعهاجر.المحتلةبفلعسطه!ت

،أم679عامإسرائي!إلىعادعاما.41وعمرهالأمريكيةا

الحربأ!زارةتابعةالإرهابلم!صافحةوحدةفيوعمل

كمبردجفىالتقنيماساشولمسيتعربمعهدالتحق.الإلصرائيلية

درجةحاز.أم729عامالأمريكيةاماساشعو!ميتسلولاية

إدارةفيالماجستيرشهادةعلىحصلثمالعمارةفي

المعهد.نفص!منالاعمال

أ!لاياتالدىالإسرائيليللسفيرمساعداأصئنتنياهو

مناصبفيوتقلب.أم829عامالأمريكيةاالمتحدة

الكنيعستفيعضواصنتخبأرقبلعديدةدبلوما!عية

عالميةشهرةنتنياهوحاز.م6881عامال!سرائيب)اشبرلمان(

كانعندماأم،199عامالثانيةالخليجحربأثناء

العاموفي.الإسرائيليةالح!صمةباسماالرسمميالمتحدث

وزير.ناثبلدرجةالوزراءرئيسمكتبفيع!ت،نفسه

المسارينفيالسلاممباحثاتتماماتوقفتعهدهوفي

أسماراشيكبيرةبدرجةوتعثرتواللبناليالسوري

!مياساتهولسببالمتعنتةنتنياهومواقمصبسببالفلسطني

داخ!!يهوديةمستوطحاتإقامةإلىتهدفالتيالا!حتيطانية

العردية.المناصهأق

ش!لحطأحدأيضاوهو.أحادي!تاوالكتابةالكلاملغةالئثر

ومقالات،أ!محف!وابات!الحصاأ.الرئيسيينالأدبياالتعبير

سات!،أوا،الناسحياة!ميرشذا!و.نثراتكتبالمجلات

اتهـاأحضريةالاتلتزم.اطسرحيات!ثروأوالقصص،أشاروا

بهيتميزماوهو،القافيةمريخ!واكشرأدمتواتر.كمالوزن

النثر!خابيمستخدمماوغالباالشعريأضضمأامنكثير

نثراال!ضاببعضوينظم.أ!باقأواكالجناسشعريةأدوات

نأأ!اريءالايستطيعالأحيانمنثثيرأضناغم،وفيابالغ

أسشعر.واالنثر،بينواضحاتمييزايميز

كباربهوعنيعصورهمجميعشيالنثرالعربعر!

فيالتأثيرإلىورائهمنيهدفونوكانواوأدبائهما،كتابهم

بالصياغةاهتمامهماكانهناومنوالقراء،أصسامع!تانفوس

.اللأسلوبوجمال

الجاهليةفيا!هـفوأعرباأنتثبتوثائقأجناإتص!!ك!ا

منوبالرغم،فيهألدعوارأصشعراعرفواكما،الأدبيةاالر!عائ!!

للجاهليينحصانتأنهالأرجحافمنأ!تائهت،اتلكجودوعدم

فقد،والخطابةالأمثالواكالقصكصأضثر،امنمحتلفةألوان

فراعهماأوقاتذلكعلىوساعدتهمبالقصص!أمحرباشعف!

والسمرللأنصراللياليفييجتمعونكانواماوكثيرا،الطويلة

أيامحوأ!يدورأغصصاتلكامعفماوكان،القصصوقص

.وانتصاراتبطولاتمنفيهاوقعوماوحروبهمالعرب

انظر:.الأمثالمن!ثيرهليماتالحبنسبتوقد

وفلسفتهم،حياتهمتصويرإلىأصربوهي.لالأ!ط

إيجازها،بح!صمصورتها،عرطويلاتحافظالأمثالوا

أمثالهممنكثيروترتبطالألسن،اعلىدورانهاكثرةو

:العربحكماءمنالجاحظعدوقدأعصص،وابالأساطير

أما.أظربابنوعامرربيعةبنولبيدصيفيبنأكثم

ازدهارها،إلىتؤدياشتيالظهرو!وجدتفقد،الخطالة

القبائل.بينوالمنازعاتالخصوماتوكثرةالحريةفهناك

فيشأنهكانوكذلكيسيرا،الجاهليةفيالنثرحصان

النثرتطورفقد،العباسيالعصرفيأما،الأموياالعصر

والفرساليونانثقافاتتدفقتفعندماكبيرا.راتصوأ

وتعبر،ذأككلتستوعبأنأحربيةاعلىحادوالهند،

واللغوية،الشرعيةأ!لومابوضعالعرليةعلماءقامكما،عنه

في،والآدابوالفلسفةأحلوماحم!!مناحربيااكشروتم!ش

ألفاظهفيأسثراتطورإلىدأسكأدىوقد.سلاسةويسر

وظهرت،وأف!طرهوأساليبهتهومصصلحاأتراكيبهروصوره

وسهل،المقفعابنرألممهما:علىال!صا!أعلاممنجملة

وغيره!ا.قتيبةوالنوالجاحظ،الزياتوالنهارونابن

.المقامات،الجاحظ:نظرا

فنونهوتسوعت،الحديثالعصرفيأ!ربياأضثرانهض

،عدةأمبثقافاتأحربيةااتصلتفقد،مدارسهراتحاهاتهو

عصرتلاحقأنعليهاكانو،ومتنوعةعنيةتقافاتوهي

وقدعنه،والتعبيرحملهتحسنر،واطعرفةمأمحلواانفجار

أ!انأوجدت،قديمةالنثرمنا!أشم!صافازدحعرت،دأسكصاد

النثرهناكفكان،وصورهاكنثرمدارسبىوتعددت،حديتةمنه

فيأغصةباالاهتماموزاد،الأدلياأضتراإلىالإضافةباالعلمي

والمسرحية.الروايةأصمعاالنثروعرف،الحدبثش!صلها

بمالعربيالأدبفيالقصيرةالقصة،الخطابة:انف!إ

المدميرحية.بمالرواية

جيلبروزالعصر،هذاشيالنثرازدهارعلىيدلوكا

:أمثالمن،العربيةرالأقصإاسائرفي،الكتابكبارمن

طه"عبدهمحمدالشيخ"المنفلوطي"المويلحيمحمد

نجيب؟الزيات"المازليالح!؟ا"توفيةتالعقاد""حسين

بمحقييحيىالجالممربمحمدعبود"مارون"محفوفأ

"جبرانخليلجبران"نعيمةميحائيل؟ثام!مصصمىأ

بمنخلةأمينبمإدريسيوسف!بمزيدانمحمد؟صالحالطيب

عباس،العقاد:نظرا.كثيرونآوغير،،عليكردمحمد

عبدالقادر؟إبراهيم،المازنيطه،،حسينمحمودبم

.محفوظنجيببمتوفيق،الحكيمبمالمنفلوطي

شقدالإنجليزيةأطغةافيأما،احربيةافياضثراأمرذأك

الكتابتجادلوقدالمعقد،إلىأجسيطام!أ!ماليبهتباينت

اينثريالأسلوبماهيةحولالسن!تمئاتالأدبونقاد
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عاشإنجليزيمؤلفوهو،بيكونفرانسيسمثلا.الأمثل

الكتابةيفضلكان،الميلاديعشرالسابعالقرنأوائل

معقصيرةجملفيوكتبمباشر.واضحبسيطبأسلوب

إنجليزيمؤلفوهو،براونتوماسالسيرأما.النعوتمنقليل

فقد،الميلاديعشرالسالغالقرنسنواتمنتصففيعاش!

وقد،نثرهفيأناقةحثرأفخمأسلوبإلىاللجوءيفض!!كان

أسقارئ.الدىالشعرموقعتقعمتناغمةأنيقةجملفيكتب

عامنشرتالتىللإنجيلجيمسالملكنسخةجمعت

وأعجبكليهما.النثرلأسلوبيمعينةسماتم1161

الوقتفيوالطبيعيالرشيقبأمعلوبهإعجابأيماالقراء

أصبح،للإنجيلجيمسالملكنسخةطبعتأنومنذ.نفسه

الإنجليزية.النثريةالكتابةعلىالواضحالأثروحدهالها

كتابمنكثيرأخذأحشريناالقرن!شواتوخلال

تقليدوحاولوا،الواضحالسريعالأسلوبإلىيميلونالنثر

هذاأمثلةب!تمن.العاديالكلامومفردات،إيقاع

إرنستكتبهاالتيالقصيرةوالقصص،الرواياتالأسلوب

أمريحي.مؤلفوهو،همنجواي

الشعر.بمالمقالة،المسرحية،اليوميات:أيضاانظر

)المنودالأدب،العربيانظر:.الألدلسلمحيالئثر

اللأندش(.ليالأدبية

الأدب،العربيانظر:.الأمويالعصرلمحيالئثر

لرالنثر(.

.الأدب،العربيانظر:.الجاهليالعصرلمحيالئثر

الأدب،العربيان!:.العباسيالعصرلمحيالئثر

الأول(.االعباسى)العصر

دمفريزمنطقةفيمحليحك!اذاتمقاطعةئتسدور

السكانعددبأممتكقلندا.،نثنهرواديفي،وجالوي

العريقة.دمفريزمدينةمنوتدار.نسمة661.56

،الغاباتمناطقبعضوبهاأغلبها،فىزراعيةوالمقاطعة

دمفريز،فيالصناعاتبعضوتقوم.السياحوتجتذب

وكنكونيل.ولمسانكوار،

.(م959-768هـ،843-52)3بوبكرأ،دلنجاا

ب!صأبو،شئالعراق،المفتيالفقيهالحافظالمحدثالإمام

الحنبلي،،البغداديإسرئي!!بنالحسنبنسلمانبنأحمد

النجاد.

وإبراهيمالدنياأليوابنالسجستانيداودأبيمنسمع

والدارقطنيالقطعيب!صأبوعنهحدث.وغيرهمالحربي

و!ن.وغيرهمالحاكماللهعبدوأبومندهوابنشاهينوابن

كبير.ديوانوهوالسننكتابصنفعارفا.صدوقا

كانإنهحتىعنهالأخذعلىيحرصونالعلماءوكان

حلقته،فيالناسيكثرالمنصورجامعفيالحديثأملىإذا

وكان.حلقتهيليانكاالجامعأبوابمنالبابانيغلتىحتى

.المصنفاتبعضذلكفيوصنفأصشةاأهلمعتقدعلى

سبقتالذيالسننكتابمنها:مؤلفاتعدةترك

كتاب:مؤأغاتهمنوطبعالفوائدبموالأماليإليهالإشارة

.مخلوقالقرانيقولمنعلىالرد

أهـ،351)3912محمدبنعليالنجار،

النجار.كانعامربنمحمدبنعليام(.أ-876329

القرآنحفظمفسرا.نحوياأصوليا،المذهبشافعيفقيها،

به.تعليمهفأكملبالأزهروالتحقصغرهفي

والشيخالأشمونىمحمدالشيخمشايخهمنكان

،عبدهالشئمحمددروسبعضوحضرالبحيريمحمد

بالأزهر.مدرساعملتخرجهوبعد

القاضىلمنهاجالأسنويشرحعلىحاشية:مؤلفاتهمن

الأشموني.شواهدشرحبمالفقهأصولفيالبيضاوي

هـ،643-)578الدينمحبالنجار،ابن

بنمحمدعبداللهأبوالدينمحبأم(.1821-245

متواضعا.كيسامقرئاحجةثقةإماماكان.البغداديمحمود

ابنوهوبنفسهوطلبلمحنينعشرابنوهوسماعهأولكان

وأصبهانوالحجازومصرالشامإلىورحلعشرةخمعر

سنة.27الرحلةفيواستمرونيسابور.وهراةومرووحران

فيالمنيرالقمر:تصانيفهمن.الرجالوعلمالحديثفيوبرز

كنزبمالحديثمنومالهصحابيذكركلالكبيربمالمسند

معرفةفىالناظرينجنةبموالأحكامالسقفيالأنام

بغداد؟تاريخذيلبمالرجالمعرفةفيالكمال؟التابعين

نحوعلىالثتملوقدالمعجمبغداد؟تاريخعلىالمستدرك

ببابالشهداءبمقابرببغدادمات.ذلكوغيرشيخ.0003

بالنظامية.كتبهوقفقدوكان،حرب

-؟أهـ،331-؟)عثمانبنمحمدالنجار،

فقيه،.عبداللهأبوالنجارعثمانبنمحمدأم(.129

،القرآنحفظمفسر.،محدث،أصوفي،المذهبمالكي

وتولىالزيتونةبجامعةفالتحق،العلومتحصيلفيواجتهد

التدريحه!.معالإفتاءمنصسب

بممجلداتثمانيةفيالفتاوىمنمجموعة:مؤلفاتهمن

فىالظهيرةشمس،الاستحقاقمسائلفيالمشتاقبغية

.هريرةأبيوفقهمناقب
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دعضوفي.الخشبيةال!شكالوإصلاخدناح!افيرة

الحرفي!تمننوعانهناكونيوريلنداالمتحدةكالمملاصةالدول

الخشب.ونجاروالمبانينجاروهماالعملبهذيقومان

لبناء،لذلكالمعدالخشبووص!!بقطعالبناءنجارويقوم

استقراردعمعلىهؤلاءويعم!!.الخشبيةالأضبكالوإصلاح

استخدامويتم.بمظصهاهتمامهممنأكثرالمبنىبنية

وأسذأكبناء،كموادالآنب!ضرةوالفولاذالمسلحال!!ممنت

فيهايتممؤقتةخشبيةأسبقواصنعالآنالنجارعم!!يتضمن

وججمد.شماسكادإلىالخرسانيال!!عمنتصب

تركيبأخشييدامو!عفيأسبناءانجارعم!!يتضمن

الخشبية،أ،رضيات1متل،المبنىفيالخشبيةالأجزاء

باستخدامالأخرىاالإطاريةأضياتواالأسقف!اودعامات

أعمالقبلالهيكليةأ!الأعمااتتمماوعادة.مت!تخشب

فيالنجارونويستخدم.الأولالتركيبوتسمى،البياض

والفؤوسوالأزميلالموقةمثليدويةأدواتالمرحلةهذه

المثاقبمثلأخرىآليةأدواتإلىبالإضافةوالمناشعير،

ال!ربائية.والمناشيرالآليةتوالمف!ط

المسحوجالخشبووصلبقطعالخشبنجاروويقوم

.المباشاكتمالأررىللعيانظاهراي!صنماعادةالذي

الحائط()إزارالقاعديةالألواحامث!!تجهيزاتهؤلاءويعد

ماوعادة.أحمملالماودرجاتأخوافذواوالأبوابوالدواليب

تهـاومن،المبنىتبيضأأنلعدبعملهالخشبنجاريقوم

الثاني.التركيبعملهيسمى

أجدويةاالأدواتمنالعديدالنجارونيستخدم

التشطهيب.صفةعملهميأحذماوعادةالكهرلائية،

منمراحلعدةخلاأ!اليدويةالأدواتهؤلاءويستحدم

ومن.والسحجالثقوبوعملالعلاماتوضعمثلأحملا

المرحلةهذهفيتستخدمالتيالكهرلائيةالأدواتبين

والمساحج.والمثاقبالمناشعير

المسكن.بمالخشبأشغال:أيضااكظر

منعادلملكم(.063-؟هـ،9؟)الئجاشي

أنهغير،فأسلمنصرانياكان(،الآن)أثيوبياالحبشةملوك

الحبشة،إلىالمهاجرينالمسلم!توشدأكرم،إسلامهأبصنأ

.لالصلاخاشسوللهوشهد

نأأمرهموأصحابهكل!!أطمبىقريشعداءاشتدلما

عندهيظلملاملكابها)إن:أ!فقاالحبشةإلىيهاجروا

وصلحتىإليهافهاجروا(صدقأرضوهىأحد،

فاستقبلهمامرأةعشرةوسبعرجلاوثمانونثلاثةعددهم

تحريم.أحسنوأكرمهمحياتهمعلىوأمنهمالنجاشي

منالنجاشحىإلىفأرسلتالتحركبهذاقريشعلمت

العاصبنعمروفأرمعلتضدهمصدرهويوغريطلبهم

النجاشيفقابلا،ربيعةأبيبنوعبداللهإسحلامه()قبل

منابلدكإلى)انضم(ضوىقدإنه:الملكأيها)فقالا:

دينك،فييدخلواولمقومهمدينفارقواسفهاءغلمان

بعثناوقد،أنتولانحننعرفهلاالتدعوهبدينوجاؤوك

وعشائرهموأعمامهمآبائهممنقومهمأشراففيهمإليك

عليهمعابوابماوأعلمعينا،بهمأعلىفهم،عليهملنردهم

يستجيبأنالنجاشيالبطهارقةونصحفيه(وعاتبوهبم

أمرعنوسألهمفحضرواإليهماأضحاشيافارس!!أغوأ!ا،

)زعيمطالبأبىبنحعفرلهششرحنبيهما،ردينهم

أسم!لهولخصورسالتهيمهررمحمددعوة(المهاجرين

عليهوقرأمحمدإليهدعاهمماوفضائ!ال!سلامعقيدة

منحولهمنوبكىأضجاشيافب!صمريمسورةمنآيات

منليخرجعيسىبهجاءوالذيهذاإن:قالتماالبطارقة

إليكما(.أسلمهمدلاواللهفلاانطلقا،واحدةمشكاة

وإكرامه،وحمايتهالنجاشيكنففيالمهاجرونظل

بدخولسمعواحتى!!محمدوبينبينهالرسائ!طوتوالت

إلىبعضهماوعادففرحوابالدعوةوجهرهالإسلامعمر

خيبر.فتححتىآخرونوبقىمكة

وذلك،سفيانأبيبنترملة،حبيبةأمأخجاشياأكرم

عدتهاانقضاءبعدلسفسهيخطهبهاعئةثاشلمموأ!أجهإبعثلما

،هناكتنصرالذيالأسديححع!ب!أ!هعبيدازوجهامن

و!رسلهابالنبىجهازووشهدوجهزسىصسأ 01هاالخحا:مهاحة

.الهجرةبعدبالمدينةله

الناساللهرسولفجمع،النبيحياةفيالنجاشيتوفي

فصلى..الحبشةبأرضماتقدلكمأخاإنلهما:وقال

فقومواصالحرجلاليوم)ماتروايةوفيصفوفا.بهم

اللهرضيجابرصالبحاريرواهأصخمة(أخيكمعلىفصلوا

طالب.أبيبنجعفر؟الحبشةإلىالهجرةأيضا:انظر.

العربية.الجزيرةشمبهوسطمنطقةنجد،هضبةأوب

"النجد:بقولهالعربلسانفي)النجد(منظورابنويعرف

وأشرفمنهاغلظوماوصلابتهاقفافها:الأرضمن

ونجد".ونجودونجادوأنجادأنجد:والجمعوارتمواستوى

قديمانجدحدودفىوالجغرافيونالمؤرخوناختلفوقد

فوقكانماالعرببلادمنونجد:الجوهريقالوحديثا،

ماإلىتهامةأرضإلىنجدفوقكانماأجةوالعا،العالية

نجد.فهوالعراقأرضإلىذأسكدونكانفمامكةوراء

كماالحجاز،ناحيةمنعرقذاتنجدحد:السكريوقال

منعرقذاتوراءوما،المدينةجبالإلىمعهاالجبالتدور

!نالجبالانقطعتفإذاكله،حجازفهوتهامةإلىالجبال

وتهامةوالغورغور،فهوالبحرإنىوراءهافماتهامةنحو
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الناحيةمنيحدنجداإن:خميسبنعبداللهوقالواحد.

الناحيةومن،الشامومشارفالعراقبسوادالشمالية

بالأحساءالشرقيةالناحيةومن.الخاليبالرلغالجنوبية

الغربناحيةمنأما،الكويتحدودإلىالشمالىوجوفها

جبالداخلكانماأنإلىخميسبنعبداللهمالفقد

حرارمنبذلكتعلقومامشرقايسيلكانوإنالحجاز

يضافوماالجبالطبيعةتقتضيهاوتعاريجوحزونوآكام

وما،حجازيفهومتعلقاتهمنصفاتهويحملذلكإلى

.نجديفهوذلكبعدوانبسطأسهل

:العربجزيرةقلبكتابهفىحمزةفؤادويقول

اصطلاحاوتستحملالمرتفعةالأرضعلىنجدكلمة"تطلق

المنطقةوهى،العربجزيرةمنالوسطىالمنطقةعلىلتدل

اختلفوقد،الشرقفيالدهناءإلىالحجازشرقيالواقعة

منفيهنجدتبدأالذيالمكانتحديدفيالعربالجغرافيون

عرقذأتمنتبدأأنهابهالمعترفأنإلاالحجاز،جهة

فيالمشهورالسيلواديعنيبعدمكانوهو)نخلة(

أنجد.فقدحضنارأىمنإن:ويقالأميالببضعةالحجاز

بنيمثلالشهيرةالعربيةالقبائلمعظمموطنهىونجد

وعقيلوجعدةعامروبنىأسدوبنيقشيروبنىوباهلةضبة

شعراءمعظممرابعوهيوغيرها.وتغلبوبكروغطفان

بنوزهيرشدادبنوعنترةالقيسكامرئالمشهورينالعربية

شهدتوقد.كثيرونوغيرهموالفرزدقوجريرسلمىأبي

الأدبخلدهاالتيالغرامقصصمنكثيرانجدأرض

ومجنونولبنىقيسوقصةوعنترةعبلةقصةمثلالعربي

ليلى.

)صبابالشعراءوتغشهوائهابطبنجداشتهرت

الشهير:البيتالدمينةأبنفقالنجد(

نجدمنهجتمتىنجدصباياألا

وجدعلىوجدامسراكزادنيلقد

العرارمثلالرائحةالزكيةبنباتاتهانجداشتوتكما

وغيرها.والأقحوانوالقيصوموالشيحوالخزامىوالنفل

بعضهم:فقالالنباتاتهذهرائحةبطبالشعراءوتغنى

نجدعرارشميممنتمتع

عرارمنالعشيةبعدفما

قالإليها،والحنينبنجدالتغنيمنالشعراءأكثروقد

نجداذكروامماأكثرموضعاالشعراءيذكر"ولم:ياقوت

".المتضمرةالأعرأبمنإليهاوتشوقوا

نجد:فيالشعراءقالتومما

وصيفربيعمننجدااللهسقى

نجداسقىربيعمنترجيوماذا

قرةللعيشكانقدإنهبلى

حمدامنزلةوالفتيانوللبيض

خر:آلوقا

واننينجدنحوطرفيأكرر

أنظرالطرفيدركلموانإليه

ترابهافكأنأرإلىحينا

وعنبرومسكعودأمطرتإذا

بروضةالأقحوانكأنبلاد

محبربردوشيالأقاحيونور

خر:آلوقا

ترابهوطيبنجداحبذافيا

هواضبهبالعشيهفبتهإذا

تنسمتماإذانجدصباوريح

جنائبهالظلامجنحسرتأوضحى

مهدكتابهفينجداعزامعبدالوهابالدكتوروصفوقد

والمروجالاوديةذاتالخضراءالفيحاء"نجد:بقولهالعرب

متقلبوالوبر،والمدروالسهولالجبالوذاتوالحدائقوالقرى

ملعبنجد.الأصيلةالعربيةالجيادومسرحالكبيرةالقبائل

الشعراء،وم!وطنوالخزأمىالعرارومنبتوالنعامىالصبا

ورياضهاغدارنهاوروت،بأشعارهمأرجاؤهاتجاوبت

وأوسحلزةبنوالحارثوطرفةالقيسامرئبلاد.أخبارهم

الشعرحفظ.والفرزدقجريرومنشأ،وعنترةوزهيرحجربن

صباها:إلىوحنصداهاالجزيرةخارجورددذكراهاالعري

نجدمنهجتمتىنجدصباياألا

وجدعلىوجذامس!راكزادنيلقد

نجد.والمجنونليلىونشأت،والفتونالهوىأثارتالتينجد

القصيمسهلوحيث،وأبانانوسلمىأجاجبالحيث

والأوديةوالزروعالنخيلذاتاليمامةوحيث،والصمان

البداوةومشاهد،والجمالالجلالمسارح.والعيون

".والفتوةوالمروءةوالقوةالنشاطومجال،والحضارة

العربيةالمملكةمساحةمعظمالحاضرالوقتفينجدتمثل

الرياضمنطقةمثلالمناطقمنعدداتغطيحيث،السعودية

السعودية،العربيةالمملكةعاصمةالرياضمركزهاالتي

ومنطقةالجوفومنطقةحائلومنطقةالقصيمومنطقة

منطقةومن،الشرقيةالمنطقةمنوأجزأءالشماليةالحدود

.تبوكمنطقةومنالمكرمةمكةمنطقةومنالمنورةالمدينة

اليمامة.بمالثالثةالسعوديةالدولة؟السعودية:أيضاانظر

المملكةمناطقإحدىنجرانمنطقة.مئطقة،فجران

المناطقنظامحددهاالتيعشرةالثلاثالسعوديةالعربية

(.المناطق)نظامالسعوديةانظر:.السعودي

الجنوبمنتحدها،المملكةغربيجنوبأقصىوتمثى

ومنالرياضمنطقةالشمالومناليمنجمهوريةوالغرب

الخالي.الرلغالغربومنعسيرمنطقةالغربىالشمال
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قرية،و!مبعينمدنعدةمننجرانمنطقةتتكون

الوديعة،ثار،،يدمةحبونا،،شرورة:هيومحافظاتها

الإمارةومقرالعاصمةفهينجرانمدينةأماالأخدود.

المنطقةسحانويبلكلدد.الإداريوالمركز

نسمة.ء37،...

مدينةعنيبعدومطارجيدةطرقبشبكةالمنطقةتتميز

الذينجرانواديبسدالمنطقةاشتهرتوقدكم،03نجران

المملاصة.فيالسدودأكبريعتبر

نجرانمدينة

المركزوهيالمملحةمنالغربيالجنوبفيتقع

خطشممالتقع،نجرانلمنطقةوالاقتصاديالإداري

!سعنوترتفع37517عرضخطعندالاستواء

.أم،021البحر

نجرانأنالبلدانمعجمفيالحمويياقوتيذكر

سبأبنزيدانبننجرانوهوس!صها،منأولإلىتنمسب

الأخدودوأصحاب،قحطانبنيعربلنيشجبلن

.الآنإلىفيهاقائماالأثريموقعهملايزال

عام،بوجهجافصحراويالمنطقةمناخ.افاخ

وإبريلالربئمارسشهورخلاا!بغزارةالامطاروتهطما!

مخزونهاتكاثروقد،الخريفشهوربعضفيوقليلاومايو،

متومعط.خصبةزراعيةتربةلهافتهيأتالحوفية،الياهص

صيفعادةفهوم532هوالصيورفيالحرارةدرحة

دافئ.شتاءالأغلباشيوهوم56أصشتاءافيو،معتدل

الحاضرةنجرانمدينةس!صانعدديبلغ.السكان

السكانثلثىمنأكثرويعمل.نسمة000.19وحدها

الحكومية.الوظائففيأجاقوناويعمل،واشعىالزراعةفى

المعدلمنأكثرالمدينةفيتتزايدالسكانيالنموونسبة

وتوفرعمرانيةمشروعاتمنتتمئبهلمانظرا،القياسي

عناصرمنجديدكعنصرأضحارةاوظهورالعملفرص

.الاقتصاديالنشاط

مأ439عامنجرانفىمدرسةأ!أراشتتحت.التعليم

إلىالمممهاتغيرثماالأميريةالمدرسةتسمى،ابتدائيةوكانت

القرنمنالخمسينياتمنذوتوالى،أصسعوديةاالمدرسة

الشاملةالخطةضمنالمدارسبإنشاءالاهتمامالشمرين

يبلكلدد.بالتعليمعادةيبدأالذيالمنطقةلتحديث

جمئتخدمللبنينمدرسة131نجرانفىالانالمدارس

مدرسة79وأطبنات.أطمعلمينمعهدإلىبالإضافةالمراحل

حا!حرةنجرانمدينة

والمركزبحرادممطقة

والاقتصاديالإداري

المنطقةوهي.اطمسطقة

أحداتفيهاحرتاقي

الأخدودأ!حا!قصة

ليدكرهموردالدي!

الكريم.القرآلى

ك!

عرمجر

بهمتب!كحائلى.سكاكايه!-*6!6-،!حس!6

.المنورةالمدينةألرياضلهفؤلظو!رهـححر!

ئحما\\حا".ءلجا!ا!أسسر

المكر!أ*"\\!مكهلرلر

ص-1ط!2"!6!لحرا!صطمهموكع"
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.نجرانمدينةفيالحديثةالرئيسيةالطرقأحد

محومدارسوفيها.للمعلماتمعهدإلىإضافةمختلفة

يخرجالذيالمهنيالتدريبومركزالكبار،وتعليمالأمية

الفنية.التخصصاتكافةفيالمتدربين

شعبكةنجرانمنطقةفيأنشئت.واللواصلاتالنقل

المنطقةهذهأجزاءتربطالمسفلتةالوقمنوحديثةجيدة

الأخرىوبالمدن،جهةمنببعضبعضهاالأطرافالمترامية

-شعرورة-طريقأ:الوقهذهأهممن.أخرىجهةمن

كم()347السليل-نجران2-طريقكم(037)الوديعة

الويق5-كم(ا1)2الجنوبظهران-نجرانطريق-4

القديمةنجران-الفيصليةطريق6-كم(03.)5الدائري

التيالفرعيةالطرقمنكم005نحووهناككم(.)7

المنطقة.فيالمنتشرةوالقرىبالمدننجرانمدينةتربط

.نجرانمدينةعنكم03نحويبعدمطاروللمنطقة

عدةنجرانمنطقةفيتوجد.الصحيةالرعاية

والمراكزالمستوصفاتوعشراتكبرىمستشفيات

خالد،الملكمستشفى:المستشفياتهذهأهممن،الصحية

الصدريةالأمراضمستشفى،العامنجرانمستشفى

شرورةمستشفى،النفسيةالصحةمستشفى،والحميات

الوطنيالحرسمستوصفاتإلىبالإضافةهذا.العام

المدرسية.والوحداتالأحمروالهلال

هينجرانفيالاقتصاديةالأنشطةأبرزالاقتصاد.

تطورتكما،السكانثلثينحوبهايعملالتيالزراعة

وقدمحدود،فنشاطهاالصناعةأما،وازدهرتالتجارة

الحكومةودعمالأرضوخصوبةالمياهوفرةساعدت

ملموسةزراعيةنهضةتحقيقعلىالزراعةوتشجيعالمستمر

الزراعية،المنتجاتكافةالنخيلويتصدر،نجرانمنطقةفي

يربونكماوالخضراواتالفواكهأيضاالفلاحونويزرع

.والأغنامالأبقار

أكبريعتبروهو،نجرانواديسدالدولةوأقامت

منكم35مسافةعلىويقعالمملكةفيالمائيةالسدود

المرتقالمشجاتها:أهمومنالكميرةالزراعيةالمناطقمننجران

وغيرهاوالمشمشوالليمودوالتفاحوالبطيخوالر!انوالعنبواليوسمى

والتمور.والحبوبالفواكهمن

السديعتمد3.ممليون85التخزينيةوطاقتهنجرانمدينة

وارتفاعهم026وطولهوالسيولالأمطارعلىمصادرهفى

للزراعة.الماءتوفيرفيكبيراإسهاماويسهمم06

صغيرةبلدةنجرانكانت.والحفريةالأثريةالمعالم

والرصفالعمرانيالتولممعبعدلكنهاالسعود،أبوتدعى

الانتعرفأصبحتالتجاريةالأنشطةوزيادةوالتشجير

التحزينيةوتباشعتهحالياالمملكةسدودأكبريعتبرنجرانواديسد

.السيولمياهمن3ممليود85
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الأخدود.مدينةأطلالمنجانب

فيبدئفقدالجديدةنجرانأما،القديمةنجرانباسم

نجرانمنكيلومتراتسبعةبعدعلىأم659عامإنشائها

أعيصليةاتطورتوقد،الفيصليةوسميتالقديمة

ووضعت.الآنعليههيماعلىأصبحتحتىوتوسعت

طيبةنقلةالمديخةنقلتأضشجير،واللتحديثخطةالإمارة

الخدماتوفرةحيثمنالحديثةالمدنطريقعلىجدا

تمالخطةهذهوضمن،والمؤسساتوالمدارسوالرافق

أبووحديقة،نجرانحديقةمنها،،كثيرةحدائقإنشاء

وحديقةإشبيلياوحديقةغرناطةوحديقةالحمدانيفراس

الأخضر.الوادي

البيوتتلكتضم،التحديثابر،نجرانومازالت

والتشكيلاتبالزخرفةتتميزالتيالجنوبيةالمناطقفيالطنية

وقد.الجدرانعلىالمتميزةوخطوطها،الأسطحعلى

والمقتنياتالآثاربعضضمإقليميامتحفاالدولةأقامت

من،العربأشعارفىكثيرانجرانذكرتوقد.القديمة

أحدهم:قولذأك

وحضرناغبتمقدتكونواإن

الأشواقبهاأرفاونزلنا

رحلىنجران-اةفىوافعا

مشاقأننىغيرناعما

تسمىماليزيا.جزيرةلفمبهشيول!يةسميلانلجري

جمعمشتركةحدودلهاالملايو.معاالتسعالولايات

ولهاجنوبا،وملقاوجوهورشرقا،وباهانجشمالأ،سيلانجور

ملقا.بمضيقتلتقىحيثالغربفيقصيرساحل

أص!صانامن%46حوالي.والحكومةالسكان

منصثير،هنود%91و،صينيون%36و،ماليزيون

جاءوامنال!جاوا،منمهاجرونسمبلاننجريفيالماليز!ن

الخامسالقرنفيسومطرةمنالمنطقةهذهإلىالأمراأول

.الميلاديعشر

دبرتوانيانغيدعىسمبلاننجريفيالدولةرئيس

منالولايةمجلسلمجكون)الحاكم(.السلطانوهوبيسار

مقعدا.28

لإنتاجمهمةمنطقةسمبلاننجريتعتبرالاقتصاد.

منتجاتالأخرىالرئيسيةالتجاريةمحاصيلهاومن.المطاط

سمبلاننجريأصبحتكذلك.النخيلوزيتالغابات

الإلكترونياتمجالاتفىوبخاصةالصناعيأطتطورمركزا

الخزفيوالاجروالنسيجالأغذيةوصناعة()الكهربائية

منقريبةأنهاسمبلاننجريميزاتومن)السيراميك(.

كيلاج.بورتفيالرئيسيالبحريالميناءومنكوالالامبور

يمتد،جبليسمبلاننجريمنكبيرقسم.السطح

تيتي)بانجدانالرئيسيةالجبالسلسلةمنالجنوبيالجزء

هذهومن.الولايةعبرالجنوبإلىالشمالمنوانغسا(

المناطقعبروتنسابلتمرقاأنهرعدةتنحدرالجبليةالسلسلة

وإلى.باهانجنهربروافدتلتقىأنقبلالشرقفيالمنخفضة

حدإلىالأرضتظلالرئيسيةالجبالسلسلةمنالغرب

منالجزءهذامنوينحدرتقريئا.الساحلحتىتليةحبير

الساحلمعظمويتكون.الصغيرةالأنهرمنعددأ!لايةا

فيالأهميةقليلةرؤوسوفيهواشمالالصخورمنالقصير

رشادو.ورأسدكسنبورت

حبلي.معظ!هاماليزيا.حزيرةشبهم!جرءاتمتح!!لولايةسمبلاننجري

تمتلألوادتلاثةسمبلاننجريعلم

)اثدالغ(الأرلعهوالرعماءالحاك!

اليسار()علىالدولةلثعار.والمتسعص

رؤوسداتونجمةأررسابلتسعفيه

الئالأصلية.الولاياتتمتلتسعة

شحر!ينعاحممأ-سءت!ص-؟خكبرإلعل!ين

ندثبماتاي!6ض!صء.اش!

كاعحخونجاأكا--3إ"+*

،-ه؟-!ءكا!!وهاليغياناحأحاممي

3!ع*ء!؟لرمنفم!رزء!ممبر.كا9*،ءعبر!قسح!!

كا!سلمىد!كا!سنغافور!ثاى

يربمملم\"كلهـؤير؟"كا""-!.!،*!كا-"لالم،وو

!!إندونيسيا4*لم!لآس3لص
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الميلاديعشرالخامسالقرنخلال.تماريخيةنبذة

إلىسومطرةمنالمينانغكابوشعبمنكثيرونهاجر

حينذاكالقويملقاسلطانومنحهمسمبلاننجري

بدايةفيالبرتغاليينأيديفىملقاسقوطعند.حمايته

تحتالمينانغكابوولاياتأصبحتعشرالسادسالقرن

الثامنالقرنأوائلفيلكنجوهور.سلاطينحماية

المينانغكابوأهلحمايةعلىقادرةجوهورتعدلمعشر

مميلبيزمنتجاروهمالبوجينيين،جماعةضد

قدكانواإندونيعسيا،فىألانهيالتي)سلاويسي(

أهلأنالكثيرونويعتقدسيلانجور.فياستقروا

بلدهمفيالملكيةالأسرةإلىعندئذتوجهوامينانغكابو

جمععلىيعملأميرايطلبون،سومطرةالأصلي

هذاوكان.فيدرالياتحادفيالمنفصلةالتسعالولايات

أولم7731عامأصئفيالذيراجاميليوارالأمير

سمبلان.نجريفيحاكم

الدائمة.الوحدةيحققلمالكونفدراليةتلكإقامةلكن

في.الولاياتبينصراعهناككانالتاليةسنةالمائةوخلال

مركزايوجسونجايأصبحتعشرالتاسعالقرنمنتصف

وعمالالتجاروراحالقصدير،فىالطامعوننحوهيتدافع

تحارةعلىالسيطرةأجلمنتحصارعونالصينيونالتعدين

القصدير.

)كثلامقيماوعينواالبريطانيونتدخلأم874عامفي

القرنمنالثمانينياتوفي.يونجسونجايفى(للحكومة

الأخرىالولاياتفىموظفينالبريطانيونعينعشرالتاسع

مرةسمبلاننجريوأصبحت،الكونفدراليةفيالأعضاء

عامفيواحدبريطانيمقيمحاكمتحتكونفدراليةأخرى

سيلانجورمعالولايةهذهشكلتالتاليالعامفى.أم875

وعاصمتهاالفدراليةالملايوولاياتوباهانجوبيراق

لامبور.كوالاالفيدرالية

العشرينالقرنوبدايةعشوالتاسعالقرنأواخرفى

إليهاووفد،المطاطلإنتاجمهمةمنطقةالولايةأصبحت

منالمطاطاستحلابفييعملونراحواكثيرونهنود

جزءاسمبلاننجريأصبحتام489عاموفيالأشجار.

الحكمعناستقلالذيالماليزيالفيدراليالاتحادمن

.أم579عامفىالبريطاني

محافظةعاصمةوهي.العرأقجنوبيتقعمدينةالئجف

أتباعمنالمسلمينلدىكبيرةدينيةقيمةولها.النجف

الشيعي.المذهب

بلغحيث،العراقيةالمدنكبرياتخامسةالنجفتعتبر

عامتعدادحمسبنسمة.000423سكانهاعدد

.أم659عامنسمة0001342وحواليام،199

عددجملةمن5.3%حواليالنجفسكانويشكل

.العراقسكان

.العراق:أيضاانظر

أهـ،ا-893)315الصافيأحمد،النجفي

أبرزمنيعدكبيرعراقيلثساعرأم(.7981-779

الصافيأحمدينحدر.الحديثالعصرفيالعربالشعراء

فيوامشقرتالحجازمنهاجرتعريقةأسرةمنالنجفي

إلىنسبةالصافىبالالألممرةهذهعرفتوقد.العراق

كبارمنالشاعروالدوكان.الصافىيدعىعلمائهاأحد

غرستهبماشخصيتهفىكبيرتأثيرلوالدتهوكانالعلماء.

العلممعينمنوالالمشزادةالمطالعةحبمننفسهفى

كتابةوأجادالكريمالقرآنقراءةالشاعرأتقن.والمعرفة

السنةوفي.عمرهمنالثامنةفيوهو،العربيالخط

إلىذلكبعدواتجهالشعر.يقرضأخذعمرهمنالعاشرة

فتلقىالعلماء،مشاهيريدعلىالدينيةالعلومدراسة

والمنطقكالفقهالإسلاميةوالعلومالآدابفىدرومئا

عمرهمنعشرةالسابعةبلغوعندما.والأصولوالتوحيد

منكثيراله!مببشديداحزناعليهافحزنوالدتهتوفيت

الصحية.المتاعب

،عمرهمنوالعشرينالثانيةالشاعربلغوعندما

الشاعرفيهاشاركالإنجليزضدالنجففىثورةاندلعت

بعدللثوار.موئلامنزلهمنوجعلحمالممية،بقصائد

داخلواختفىالشاعرهرب،الثورةلتلكالإنجليزإخماد

إيرانمنكلإلىولجأالعراقمنخرجثمالعراق

هبوعندما.العراقإلىأخرىمرةعادثم.والكويت

،أم029عامفيالإنجليزضدأخرىمرةالعراقيالشعب

الذينالشعراءوأحدالهبةتلكقادةأحدالشاعركان

خارجأخرىمرةالشاعروفرنيرانها.بقصائدهمأضرموا

المرةهذهوجهتهوكانت،الثورةإخمادبعدبلاده

الفارمسيةاللغةيتعلموأخذفيهامكثحيث،طهران

أعمالهبعضينشرأنمنوتمكنتماما،أتقنهاحتىوادابها

وعمل.بالفارلمميةالناطقةوالصحفالمجلاتفيالأدبية

المدارسفيالعربىالأدبلمادةأستاذاالفترةهذهأثناء

وقاموالنشر.للترجمةدارفيعضواعينكما.الإيرانية

اللغةإلىالعربيةاللغةمنالنفسعلمكتاببترجمة

الجارمعليالأستاذينتأليفمنكتابوهوالفارلعمية

إلىالخيامرباعياتأيضاترجمكما.أمينومصطفى

بعدطهرانالنجفيغادرأم279عاموفي.العربيةاللغة

.بلادهإلىعائداسنوأتثمانى

إثردمشقإلىالنجفىسافرام039عاممطلعوفي

السل.بمرضإصابتهبعدالعراقبمغادرةلهالأطباءنصيحة
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المدينةتلكفيهايصفالتيقصيدتهكتبدمشقوفي

قائلا:

عجلعلىمجتازاجلقأتيت

وطنااخترتهاحتىفأعجبتني

إحدىقرابةولبمانسورياب!تشنقلالشاعروبقي

فيأسسجنافيالشاعرضتىرأم419عاموفي.سنةعشرة

علىأطعقاباأغرنسيةاالعامالأمناإدارةبو!عاطةبيروت

!تبالسجنفير.أ!هـاثافيأمميلانيالثورةتأييده

فيها:يقولاكتيقصيدته

إلاالأقفاصفماأسجنلئن

للعندليبأو،الغابلليث

ظلماسجنوكبلبلاياألا

الرطبالغصنلفرقةفنحت

خرخاللبنانيةالأهليةاالحربأدناءأم769عاموفي

الغذائيةالحاجياتبعفركشراءبيروتشيشمقتهمنالشاعر

إلىنق!رجريحاوسقطبالرصاح!فأصيب،الضرورية

فيودشالشاعرتوشيأضاباأسعاماوفي.للعلاخبغداد

النجف.

مننواؤهأسهناأصدياوالتكريمالإنصا!الشاعرين!!ل!ا

أسشعراءاأكثرمنيعدأنهمنالرغ!اعلى،العربالشعراء

أشعة:التاليةالدواوي!حياتهفيأصدرفقدإنتاجا.العرب

،الشلال،هواجسالتيار،؟الأمواجالأغوار؟بمملونة

بماللهيبألحان؟السجنحماد،الخيامرباعياتترجمة

الكاملةالمجموعةوفاتهبعدوصدرت،اللفحاتشرر،

.المنشورةغيرالنجفيالصافىأحمدلأشعار

الدين.نجم،أربكانانظر:.أربكانالدينلجم

الدين.نجمشاس،ابنانظر:.شاسبنالدينلجم

أحكليماالقرآنسورمنأضجماا!عورة.سورةالئجم،

.والخمسونالثالثةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

منالنجمتس!خهاجاءت.آيةوستونثنتانآياتهاعدد

أممريمة.االسورةبهصدرتالذيالقسم

الرسالةموضوعتتناول،المكيةالسورةمنأخحماا!مورة

والنشور.أجعثباالإيمانوموضوع،أحاماإطارهافي

الملعراجموضوععنلالحديثأعريمةاالسورةابتدأت

المهعبدالنمحمدالإنسانيةشسولمعجزةحانالذي

أحصيماالرسولفيهرأىأرريوا،عليهسلامهواللهصلىات

بههترمماالىاسعاللهملكوتفيوغراثث!بضلإي!!

الأوتاناعنالحديثتناوأصتث!ا.الألباباويحيرالعقول

لطهلانوبينت،اللهدونمنالمشركونعبدهاالتيوالأصنام

عنتحدثتثم.اللهغيرعبادةوبطلان،المزعومةالآلهةتلك

كسبت.بمانفسكلتجزىحيث،الدينيومأحادلاالجزاء

لهليسإنسانكلبأنأحادلاالجزاءعلىبرهاناحرتوذ

وذكرت.أخرىوزرنفستحم!لاوأنه،وسعيهعملهإلا

والإماتة،ءالإبفيوعلاج!!اللهقدرةاثارال!صيمةالسورة

بالأمحلبماالكريمةأسمورةاوختصتالفماء.لعدوالبعث

أنواعمن،لوطوقومنوحوصوموثمود،عاد،!!ومغيةأ!اأا

الذيلالعذابمكةأحصفارتذكيراأصدمار،ارأحدابا

البغىلأهلوزجراكل!!،اللهنرسولبت!صذيبهميخت!هم

.والعصيانأضمردافيالاسشمرارعنأ!غيانوا

(بمسورهالقرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضاان!

الكريم.القرآنسور

.(-أم529،هـ-أ34)4يوسفمحمدنجم،

فلسطني.جامعيوأممتاذأدي!.نجميوسرومحمد

الجامعةفيالعربيةاللغةقسمامنريوسأءأج!سااعلىحص!!

الماجستيردرجةعلىلمأم،469عامببيروتالأمري!يخةا

اللغةقسممنأخرىماجستيردرجةعلىرأم489عام

الأوأ!افؤادلجامعةأسعربيةا

،أم519عاملالقاهرة

أغسمامنأ!دكتوراهاوعلى

تدرج.أم459عامنفسه

أخدريسواأصظائفافي

أمشاذأصبححتىالجامعي

الجامعةفيالعربيالأدب

امتد.بميروتالأمري!جةا

المشاركةإشىالعلمينشاطه

اللجانمنعددعضويةفي

نجميوسفمحمدواللأدليةالثقافيةوالمجامع

.المشهورة

عملاعشراثنيفحقق،العلميإنتاجهوجوهتعددت

دعبلديوانبمالرقياتقيسبنعبيداللهديوان:منهاأدبيا،

سبعوحققود!.كليلةمننصوصربمالخزاعي

بمجلالعثمانمحمدمسرحياتمها:حدشةمسرحيات

النقالتق،سليممسرحياتعشوع،يعقوبمسرحيات

النقدكتابمسها:أعمالثلاثةوالنقدالأدبافيوترجم

علىعلاوةوله.ديتشلديفيدوالتطبيقالنظريةبينالأدبي

تناولتالتيوالأدبيةالنقديةالدرامعاتمنعشراتماسبة!

ولد.الحديثوالشعروالقصصأ!ربياوالمسر!أضراثا

لفلسطين.المجدلفينجممحمد

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم299أهـ،412
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ا!تخدمااللذادالتصويروآلةالتلسكوب.تراليةمعتمةبسحبمحاطبعضها.الليلسحاءفيتتلألأالكريمةالأحجارللعانمثلللعانلهاالنجوم

الثريا.برجالمجموعةهذهعلىالفلكيودأطلق.المجوملعضحولالأشعةسالمتعامدةوالأشكالالدوائرظهورممببهماالصورهدهالتقاطفى

تلسكو!.بدونرؤيتهاعندالسجومهذهتمدوكيم!توضحالتاليةالصفحةفىالصورة

النحمة

وتعتبرالسماء.فيمتوهجغازمنضخمةكرةالئجملأ

بالقدرللأرضالقريبالوحيدالنجمهيبلنجما،الشمس

بعيدةالنجوممنالأخرىوالبلايين.ككرةلتبدوالكافي

الضوءمندبوسرأسحجمفىتظهرأنهالدرجةجدا،

.التلسكوباتأقوىخلالمنحتى

بليونبليون002علىمايزيدهناكيوجد

من2(000.000.00!...،...و...،..).

يعدأنعليهالعالمفيواحدكلأنافترضناولو،النجوم

05علىمايزيديعدأنيستطيعواحدكلفإن،النجوم

مرتين.أحدهايعدأندونالنجوممنبليونا

فالشمس.ضخمةأجراممظهرها،منبالرغمفالنجوم

مرة001يزيدقطرهالكن،الحجممتوسطنجماإلاليعست

الفراغيملأماعلىيزيدالنجوموأضخم.الأرضقطرعلى

قطرهاي!صنالنجومهذهومثل.والشمسالأرضبين

تكونالنجوموأصغر.الشمسقطرقدرمرة0001حوالى

.ال!رضمنأصغر

حتىلكن،بعفالنجومحجمتخيلولانستطيع

وأقربجدا.بعيدةلأنهاصغيرةنقطاتبدوالكبيرةالنجوم

مليونمليون04منأكثريبعد-الشممه!غير-نجم

النفاثةالطائراتأسرعوتستغرق.الأرضعنكيلومتر

هذهحتىلكن.نجمأقربإلىلتصلالسنواتمنمليونا

إلىالمسافةمنبليونمنواحدإلاماهيالكبيرةالمسافة

نجم.أبعد

لأنهاولمعانها،لونهافيكثيرااختلافاتختلفوالنجوم

النجومبعضوتبدووحجمها.حرارتهادرجةفيتختلف

وأأزرقوميضايومضالاخروبعضها.الشمسمثلصفراء

قريبةنجوممنخليطالليلفينراهاالتيوالنجومأحمر.

جدا.مضيئةبعيدةونجوم،معتمة
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مربعضهاتريمامجموعةوتدو،المستطماداحلتظهرالثريانجوم

قصةمنالسبعالأحواتاالححومهدهسموااغدماءااسيو،ليودابعضر.

ستةألمعرؤيةلسهولةيستصيع!تلسحو!لدولىالسماءإلىالاظر.يمةقدي

التريا.م!بحوم

متحركةطبقاتعبريأتيناضوءهالأنالنجوموتومض

وليلا،نهاراالنجوموتشع.بالأرضيحيطأسذياالهواءمن

وصافية.مظلمةالسماءتكونعندمانراهاونستلإ!!

منفيمنعناالسماءالشمسشععاعيضيءالنهار،وخلال

.النجومرؤية

كماالسماء،عبرتتحرككأنهاالنجومتبدووبالليل

دورانمنالحركةهذهوتأتيالنهار.خلالالشمستفعل

،تتحركذاتهاوالنجوم.النجومحركةمنلاالأرض

عنجدابعيدةلأنهارؤيتهالايمكنحركتهالكن

تحديدهايمكنمكانهاعنالبطيئةالتغيراتلكن،الأرض

وفى.عديدةمشواتعبردقيقةقياساتخلالمن

كأنهاتبدولأنهاثابتةنجوماتدعىالنجومكانت،الماضي

منالنقيضعلى،السماويةالقبةفيثابتامكاناتشغل

ويمكن،الشمسحولمدارفيتدورالتيالكواكب

بسهولة.ملاحظخها

النجممصطلحات

كبيرهجاذبيةولهمرئى،غيروأصبحسهار،بحمهوالأسودالثقب

منها.الإفلاتأطضوءلابمك!أ!درجةجدا

.الأخرىالنجومبيرالنحمموضعفيالتغيرهيالذاتيةالحركة

طيفأساسعلىالنجمحرارةدرجةتحددالتيهىالطيفيةالرتبة

النجم.

سنة-فيالضوءيقطعهاالتيالمسافةهيالفموئيةالسنة

كم.046.9لم.."،...،...

يعثمد.الأرضمنرؤيتهعخداضجمالمعاندرحةهوالظاهريالقدر

.الأرضعنوبعدهاطمجماططلقةالقيمةع!أ!اهرياالقدر

يحنة32و6بعدهيكونعندماالسجملمعاددرجةهوالمطلقالقدر

يشعهاالتيالطاقةلكميةمقياسوهي،الأرضام!ضوئية

النح!.

معبأةالمادةمنكبيرةكميةبه،أبيضصغيرنجبمهوالابيضالقزم

جدا.صغيرحيز!ى

النجوممنزوجوهو،المزدوجالنجمأيضايدعىالثنائىالنجم

الآخر.حولأحدهمايدور

إضاءته.شدةتتعيرنجمهوالمتجرالنجم

ثم،المراتآلافإضاءةأشدفجأةيصبحبحمهوالمستعرالنجم

.أخرىمرةمعتمايصبح

أشدالمراثبلايينليصبحينمجرنجمهوالتوهجفائقالمشعرالنجم

ريماالتوهإلأحرىفائقةوالمستعرأت.أسابيعلعدةإضاءة

سوداء.ثقوباأونيوتروليةنجومابعدهاتحلص

جسيماتمنتقريباكلهمكونصغيرنجمهوالنيوترونيالنجم

.نيوتروناتتدمماذرية

الهيدروجين:غازينمنأساساالنجمويت!ضن

مركزهحرارةدرجةيجعلللنجمالهائلوالورن.والهيليوم

ذراتبيننوويتفاعللحدوثي!!يبقدرعالية

للنجمالتفاعلمنالمنطلقةالطاقةوتحفظ.الهيدروجين

بمركزالموجودالهيدروجينمعظمينتهيحتى،إشعاعه

النجم.

سنةبلايين01حوالىمنذتشعبدأتالنجومومعظم

خلالمنتتكونمازالتالجديدةالنجوملكن.مفست

والمجراتاللبانةدربمجرةفيوالغبارالغازسحب

الطريقة،بهذهتكونتربمانفسهاوالشص!.الأخرى

خمسةحواليمنذوالغبارالغازمندوارةكتلةمنمتطورة

مشة.بلاش

راقبفقد.القديمةالعصورمنذأضجوماالناسدرس

محاصيلهم.زراعةموعدلمعرفةالنجومالأوائلاالمزارعون

.الاتجاهاتلتحديدالنجومامشخدامالمسافرونوتعلم

وأشياء،والحيوانات،الناسعنقصصاالقدماءووضع

.النجوممنمعينةمجموعاتفيمصورةرأوهاأخرى

نجمية.مجموعةالنجوممنالمجموعاتهذهوسميت



النجومعنمهمةحقائق

البلا!ن.مشاثالعدد:

عمرهايتراوحأكنجوممعظم4سنةبليون51إلىيصلقدالعمر،

مشة!بلايينأو!بليوقييين

مىوآثار4هجليوم%22هيدروجير،،%كالاإكطحواالتكورز:

الأكببر-المئويةالنحسبةحمممسبمرتمبه-منها4أحرىعناصر

والسيتروجين.والكربوفيوالنيونالأكحسجين

الشمس،كثلةفدرعرة6،1إلىالشم!سممتلةمق-من:الكنتلة

ضوئيه.!نة3.4يبعد4القويبقتطورسالشمس!:كيرنجمأقرب

الغحوية.السمينبلاييئتبعهدمجراتف!لمتجم:أبعد

(ءالظاهريالقدرعلى)بتاءاليمانبةالشعرىالشمس!*كيرالئجومألمع

مرة1،!ءحوألى-كمبليوفى6.1حوأليكطرله:النجومأكهبو

الشممم!.فطرقدبى

كم.2!قوها-النيوترونيهالشجوم+اللعروفةالنجومأعغر

يناءأحمرأو،البرتقالىالأ!سغر،4ألابيضالىالأزرقمن.الألوالط

النجحم.!مطعحرأرةررجةعلى

إلىالررقاءالنجومفي!م.028*"حواليمن:(لحهرإرةدرجط

عدمابزيد)الدأخلأالحمرأء4النجوتمفي218،م،"حوا!ه!

طاكةهيليومإلىالهيدروحينيغيروىإأتحااتطامهصدر

فينراهاالتيالنجومتشبهالتيالأجراموبعض

كأنهاالشهبوتبدو.كواكببلنجوما،ليستالسماء

تحترقفلزاتأوصخورالحقيقةفيل!صها،ساقطةنجوم

الهواء.فىانطلاقهاعند

الكونفيالنجوم

تتجمعبل،الكونفيبالتساويمنتشرةليستالنجوم

.المجراتتدعىالنجومبلايينمنضخمةمجموعاتفي

المجرةوهذه،اللبانةدربتدعىمجرةإلىالشمسوتنتمي

وسطها،فيبروزولها،المسطحةالفطيرةشمكللها

فيتقع-الأرضفيهابما-التسعةوالكواكبوالشمس

.المجرةمنالمسطحالجزء

عددكم،بالضبطيعلمأحدلا.النجومعددمط

نأالشخصيستطع،المظلمةالصافيةالليلةففى.النجوم

السنة،مداروعلى.النجوممن.0003حوألييرى

يمكنمجموعها،وفي.مرئيةتصبحمختلفةنجومهناك

هذهولكن،الأرضمنالنجوممن6).00حواليرؤية

.تلسكوببغيرالمرئيةالنجومألمعفقط

مرئية.المعتمةالنجوممنالعديدالتلسكوبيجعل

من006).00حواليرؤيةيمكن،المثالسبيلعلى

وأكبر.سم،7هقطرهابعدسةالتلسكوبخلالالنجوم

النجوممنبلايينتحديدالممكنمنيجعلالتلسكوبات

علماءويعتقد.المجراتمنبليونعلىومايزيدمنفردة

922النجمة

آلافم!يتكودكروينجمتحمعالشكليوضح.الكرويةالتجمعات

مفتوحةتجمعاتالشكلالمنتظمةعيرالتجمعاتوتسمى.النجوم

.الحجوممنمئاتوبضع01بيريتراوحماوفيها

منبليونبليون002منتتكونالمجراتهذهأنالفلك

.النجوم

راصدوأطلقوقد.اسملهالنجوممنفقطوالقليل

منكبمثل،النجومألمععلىالأسماءالقدامىالنجوم

النجميةالمجموعةفياليسرىالجوزاءورجلالجوزاء،

الهجاءحروفاليومالفلكعلماءويستخدم.الجبارة

التيالنجوملتحديدالنجميةالمجموعاتلتسميةاليونانية

سبيلعلىالجوزاء،فمنكب.المجردةبالعينرؤيتهايمكن

جباريدعىاليسرىالجوزاءورجل،ألفاجباريدعى،المثال

مختلفة.نجميةفهارسفيوتدونالخافتةالنجوموترقمبيتا.

يبلغالتيالنيوترونيةالنجومبينيتراوح.النجومحجم

منبكثيرالأكبرالعملاقةوالنجومكم02قطرها

قطرهاالحجممتوسطنجمذاتهاوالشمس.الشمس

قطرمرات901يعادلماأياكم،293،).00

خمسإلىالنجومالفلكعلماءويقسم.الأرض

العملاقة،ا-فوق:الحجمعلىبناءرئيسيةمجموعات

-القزمية4،الحجممتوسطة3-نجوم2-العملاقة،

مجموعتهالنجميغيروقد.النيوترونية5-النجومالبيضاء،

.عمرهعلىبناء

قلبالمعروفةالنجومأكبرمن.العملاقةفوقالنجوم

يعادلقطرلهالعقربفقلبالجوزاء.ومنكبالعقرب

الواقعفيالجوزاءومنكبالشمعه!قطرمثلمرة033



النجمة023

مثلمرة95وه375ب!تقطرهويتراوح.وينكممقيتمدد

العملاقة،فوقاخجوماأكبريبلثوبيمما،الشمسقطر

الشمص!.قطرمثلمرةألف!حوالي

الشمصرقوقدرهاقص!إيبلغ.العملاقةالنجوم

63الشمعرقم!!قدرمتا،،الدلرانفقطر.مرة01.أ-.

السلسلةعادةوتسمى.الحجممتوسطةالنجوم

مث!الحجمافىوهي.الأقزامالنجومأو،الرئيسية

أصثحمساقص!!من.،اب!تتتراوحوأقطارها،الشمس

أضجوماومنأصشمعر.اأقمرقدرمراتأ.ومقدار

اليمانيةأصشعرىواالطهائراكنسر:المجموعةهذهفيالمشهورة

الواقع.والنسر

أبيض،نج!اأصغرر.صعغيرةنجومهيالبيضاء.الأقزام

ألمسافةامنأقلأي-كم0048هوقص!إ،مان!تشاننجم

آسيا.قارةعبر

منتقرب!ض!أ!ا،أضجوماأصغر.النيوتروليةالنجوم

يساويقطرهاأنلدرجةمضعوطةلحمها،الشمسكتلة

اشاديوموجاتمنقصيرةدفعاتيبثوبعضها.كم02

أحسريعةاأسيوترونيةاأضجوماهدهوتسمى.منتظمةشتراتفي

المنبضات.:انف!إ.المنبضاتالدوران

كممليون015حواليأسشمصراتبعد.النجومأبعاد

أصقريب،اقنطهورسأي،الحشمسأضبالأرض!.امن

مليون04حوالييبعدالأنه،فقطأصدبوسارأسمثليبدر

الأرض.اعنحصممليون

تسمىبوحدةالنجومب!!المسافةالفلكعلماءيقيس

يبعد،المثال!عبيلعلى،أغريبافقنطورس.الفموئيةالسنة

تساويالضوئيةوالسنة.الشمصعنضوئيةمشة3.4

بسرعةسنةشيالضوءأيقصعهاوح-ا،مليونمليون.469

اللبانةدربمجرةفيالنجومولعفر.اثكم762992

.الأرضأوالشمسعنئيةضومشة00008تبعد

أغرمئالنجمي،اهيالفلكفيشيوعاثثرالأأ!حدةار

ضوئية.سنة.263الواحدالفرمتىيساويحيث

تبعدمجرةاللبانةدربةمسحيرانأقرب

فييقعالنجومأبعدر.ضوئية!شة0000002

اللبانة.دربمنالضوئيةأصش!تابلاي!تبعدعلىمجرات

ضوئيةلمشة.00025حوالىبعدعلىاسشممراتقع

المجرةفيلمكانتنتميوهي.أطبانةادربمجرةصمرمن

هو4ب!تالمتوسعطفيأضجوماب!!المسافةفيهاتتراوح

اللبانةدربمنأحرىأماكنبعفروفى.ضوئيةسنوات

ففىبكثير.ذلكمنأقربالنجومب!!المسافةت!صن

دربمجرة

اللبانة

وهى.الحودأنحاءفىتوحدر!حراتكدعىاالححومنالمجموعات!طيودم!حترأمناحدةواللسالةدر!

الأرصاداثفيبماثبهاكوارأحتممص!ار.المرحصيقرصهاداطصالحارخإلىممحميةرهـاقةأدرائها،حلزونيةمجرة

اطباسة.ادر!مرحرء
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منأقلالنجومبينالمسافةتبلغمثلا،،الكرويةالعناقيد

ضوئية.سنةمن.،.أ

عمقفيالطاقةمصدريوجد.النجومتلمعلماذا

بعمليةهيليومإلىالهيدروجيننوياتتتغيروهناك،النجم

لاتساوي،العمليةهذهوخلال.النوويالاندماجتسمى

المستهلكة.الهيدروجينكتلةالهيليوممنالمكونةالكتلة

طاقة.إلىيتحولالأصليالهيدروجينمنوبعفالكتلة

لدرجةالطاقةمنكبيرةكميةالنوويالاتحاديبعث

الدرجاتملا!نتبلغالنجمقلبفىالحرارةدرجةأن

هيئةفيالنجممنالطاقةتهرب،النهايةوفي.المئوية

لتشعالهيدروجينمنمايكفيفيهاالنجومومعظمضوء.

الأكبرالجزءنجميستهلكوعندما.السن!تلبلايينبامشمرار

فنجم.بسرعةالتغيرفييبدأ،مركزهفيالهيدروجينمن

يفقدثمأحمر،عملاقاليصبحيتضخماسوفكالشمس

أبيض.ليصئقزمايتقلصلمببطءمادته

ألوانلهالنجومضوء.واللمعاناصرارةودرجةاللون

والنسر،أزرقيعثئضوءااليسرىالجوزاءفرجل.متعددة

ومنكبأصفرالعيوقإشععاعويبدو.أبيضيبدوالوا!

بنألوانلهاالأخرىوالنجومباحمرار.يتوهجالجوزاء

وأحمر،اليمانيةالشعرىفيأبيض-أزرقمثل،ذلك

.اشامللسماكبرتقالي

فدرجة.سطحهحرارةدرجةعنالنجمضوءوينبئ

منكبمثلالأحمرللنجمم008.52بينتتراوحالحرارة

الجوزاءرجلمثلالزرقاءل!نجوم28ءم/00و.الجوزاح!،

!سحرارةلهاالأخرىالألوانذاتوالنجوم.اليسرى

حرارةدرجةلهمصفرنجموهوأصشمس،فا.ذلكبن

مئوية.درجةء/ء..حوالي

أوالأكبردائماليستلمعاناأكثرتظهرالتىوالنجوم

كميةعلىيعتمداللمعانلأنذلك،الأرضإلىالأقرب

اليسرىالجوزاءفرجل.النجميرمعلهاالتيالضوئيةالطاقة

لأنهلكنالجوزاء،منكبمنالأرضعنوأبعدأصغرمثلا،

حترأويبدوأكثر،ضوئيةطاقةيبعثفإنه،حرارةأكثر

الجوزاء.منكبمنإضاءة

النجوموكلالشممه!تبدو،يومكل.النجمحرك!

فيوتغربالمشرقمنتطلعالسماء،عبرمتحركةالأخرى

الأرض،ادورانمنياتيانوالغروبالشروقولكن.المغرب

.النجومحركهمنل!

بسيطتغيرعنهاينشأحركتهالحن،تتحركوالنجوم

الفلكعلماءويقيمك!.الأخرىللنجومبالنسبةموضعهافي

صوربمقارنةوذلكالذاتيةالحركةويسمونهالتغيرهذا

حركةأكبربارناردوللنجم.منتظمةفتراتفيمأخوذة

نصفيتحرككيسنة18.يستغرقحيث،معروفةذاتية

وكلما.الأرضمنمرئياالقمرقطرتساويزاوية-درجة

قياسالفلكعلماءعلىسهلالأرضمنقريباالنجمكان

لدرجةجدابعيدةالنجوممعظمولكن.لهالذاتيةالحركة

.تقاسأنمنجداأصغرالذاتيةحركتهاأن

دربعبركماث91بسرعةتتحركنفسهاوالشمس

النجوموكذاالشمسفإن،ذلكإلىبالإضافة.اللبانة

.المجرةمركزحولتدوراللبانةدربفيكلهاالأخرى

الشمساللبانةدربفيالدورانيةالحركةهذهولعطي

وتستغرق.كم/ث025سرعةمنهاالقريبةوالنجوم

حولواحدةبرحلةلتقومسنةمليون025حواليالشمس

.المجرةمركز

علىمايزيداللبانةبدربيوجد.النجوممجموعات

مجموعاتهيالنجومهذهمنوالعديد.نجمبليون001

زوجويسمى.نجميةوعناقيدنجميةسحباتدعىصغيرة

فيأعضاءالنجوممن%05وحوالى.الثنائيالنجمالنجوم

أضنائية.اأضجومانظام

بدونرؤيتهاعندمغبرة،لامعةتبدوالنجميةالسحب

تكونالتيالنجومملايينمناللمعانويأتي.تلسكوب

تمكنخلفيةالسحبهذهمثلوتكون.المساحاتهذه

.النجومبينالغبارمنمعتمةسحبرؤيةمنالفلكعلماء

غيرأوكرةهيئةعلىتكونأنيمكنالنجميةالعناقيد

بينالكرويةالعناقيدتحويهماولمجراوح.الشكلمنتظمة

المشتركة.جاذبيتهابكثافةمعباةنجمومليون01لأ...

اللبانة.دربمركزحو!كرويتكتل001حوالىويقع

فيالنجومأقدمبينهيالكرويةالعناقيدفيوالنجوم

تسمىوالتيالشكلالمنتظمةغيرالعناقيدوتحتويمجرتنا.

بينيترأوحعددعلىالمجربةالعناقيدأوالمفتوحةالعناقيد

الرئيسيالجزءفيتقعوهي.النجوممنوبفحمئات01

ع!ىوتحشوي،اللبانةلدربالمعسطحةالفطيرةشكلمن

مجرتنا.فىالنجومأصغربعض

منتتألفالثنائيةالنجومأيضاتدعىالمزدوجةالنجوم

وهيبعضحولبعضهايدورالتىالنجوممنأزواج

العديدوتنتمي.الجاذبيةبفعلبعضمعبعضمهامتماسكة

علىتحتويأكبرمجموعاتإلىالمزدوجةالنجوممن

هذهمثلوتسمى.النجوموأحادياتأخرىثنائيات

لأنمهمةالمزدوجةوالنجوم.النجوممتعددةالمجموعات

مداراتها.بقياستحديدهايمكنالنجومهدهمثلكتل

الكتلة.انظر:تحتويها.التيالمادةكميةهيالنجموكتلة

النجومالناسيستخدمكيف

الخرائط،صانعىالنجومتساعد.والموقعالاتجاهقياس

فالنجم،والمواقعالاتجاهاتتحديدفىوالبحارة،والطيارين
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هذاالأنأصشمالياللاتجاهموحهايستخدممثلا،الشمالي

أصشمافي.االقطب!وتنفسهالمكانفىيظ!دائماابخم

تدوركأنهاتبدوأسسماءايجع!نفسهاحولالأرضودوران

النجومأنالا!شواء،خطشمالشي،المراقبويرى.ليلةكل

الشماليأضجموا.الشماليالقطبفوقنقطهةحولتدور

قليلا.متحركاويبدوأسسماءافيأضقطهةاهذهمنقريب

حطهو!اأعياسأصشمالىاالنجميستخدمأنويمكن

أغياسالسدسيةأ!ةآالمراقبيستحدمحيثأيضا،العرض

هذهوتمت!!.أصشماكطاالأشهتافوتالنجمبهاأيفهرالتيالزاوية

على545،عرضخطفعند.المراقبعرض!خطالزاوية

فوث545بزازيةواقعاالشمالنج!ايكون،المثال!مبيل

الشمالي.الأفق

الفلكية.با!للاحةمواقعهموالملاحونأطياروناويقيس

فوقتمامايكونالنجماأدف!صةعلىتقومالطريقةوهذه

للنجم،الأرضيالمو!ويتغير.معينوقتعندأرضيموقع

كتابويوض!!.الغربإلىأصثرقامنمتحرككأنهويظهر

أوقاتشينجوملعدةالأرضيةاالمواقعالتقويميدعى

للمجمااكاويةاطراقبيقيسمواقعها،ولإيجاد.مختلفة

أ!مبط.باأغياساقترويسج!،السدسيةأسةآباسعتخدام

آ.التقويمكتابفيالأرضياالموقعإلىذلكبعدوينظر

أصجماموقععنموقعهلعدلإيجادالنجمزاويةيستخدم

موقعه.يحدد،آخريننجمينيمأمحمليةاوبإعادة.ال!رضي

الملاحة.:نظرا

حركتىطريقعنأ!قتايقاس(.)الزمنالوقتقياس

2نفسها،حولدورانها-أ:الأساسيت!تالأرض

تسببانللأرضالحركتانوهاتان،الشمسحولحركتها

.الأخرىوالنجومالشمصرموقعفيتغيرا

الأخرىوالنجومالشمسالأرضدورانحرحصةوتجعل

الساعةوتبين.يومكلالسماءعبرمتحركةوكأنهاتبدو

تحديدهيتمالذيأضوقيتاأي،الشمسيالتوقيتالمعتادة

منالمستغرقةالوقتفترة،الظاهريةالشمص!هـكةحعس!

النتممسي.اليومبعدهاالتيالليلةمنتصفأإأجلةمنتصف

الوقتأي-النجمىالتوقيتأغ!ج!!اساعاتتب!!و

النجميواليوم.الظاهريةأخجوماحرحصةعلىيعتمدأسذيا

فينفسهالموقعإلىللوصولأ11يستغرقهأسذياأ!قتاهو

الأرضحركةولأن.الأخرىبعدواحدة،ليلتينفيأ!سماءا

اليومفإن،نفسهاليوميدورانهااتجاهفيالشمسحول

فإن،لذلكونتيجة.بقليلالشمسياليوممنأقصرالنجمي

قبليومكلفيمبكرادقائقأربعبحوافييخرجمعينانجما

ظاهرةمختلفةنجومايجعلاليوميالتغيروهذاالاخر.اليوم

السنة.منمختلفةأوقاتكأالليلسماءفي

الشمستجعلأيضاالشمعم!حولأ،رض!1حر!!ةو

السنة.خلالالأخرىالنجوملحلفيةأصسبةباموقعهاتغير

الذيالوقتبقياسأضجميةاأ!سنةاطوأ!أمحلماءاويقيصر

انو:.النجومبيننفسهالموقعإلىلتص!!أضممساتقضيه

النجمي.التوقيت

تساعدكيف

فىالنجوم

الملاحة

ويستحدمود.والأفقنجمكلليرتكوداكتيالراويةيقيسولى"بحومتلاتةالسحارةيحتار،سميشهمموقعلإيحاد

كلسسفيشهممسافةيححسون،دلكوعسد.يتهرارقياس!وقتعدنج!ال!ولالتعلقالأرصىاالموقعلإيجادالتقويم

الثلاثة.للمسا!اتاسلاتةاتقاطإلحطوطملتقىيكونسفيمتهموموقع.اطحجومالتلاتةالمراقعس

بحم

جمص

/لمكبر

/

/

للمساللأرصىالموقع

بحم

يبر

*-اص!-

السميحةغل!الأرصياالموقعسالمسا!ة
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كوكبةفىنجمانفجار

سحابةكونفرساوس

صوءشوهدالغاز.من

.أم109فيالالمحار

منالسحابةكات

تعذربحيثا!سرا

أم169حتىرؤتحها

حتىتتمددو!باتزال

مهماجزءاالنجومماهيةفهميعد.النجوممنالتعلم

الفيزياءفيجديدةأفكارإلىقادوقد،العلوممن

قبلالشمسفياكتشفمثلاالهيليومفعنصروالكيمياء.

دراسةقادت،ذلكإلىوبالإضافة.الأرضفييعرفأن

للجاذبية.أفضلفهمإلىللنجومالقويةالجاذبية

النجومأنواع

،المثاللمسبيلعلى.طرقبعدةالنجومالفلكيونيصنف

وتشمل.والحجم،واللون،اللمعانفيالنجومتختلف

التتالغنجومالخصائصهذهعلىبناءصنفتالتيالنجوم

والأقزام،العملاقةوفوق،العملاقةوالنجومالأساسى

مثللخصائصتبعاأيضاالنجومويجفالفلكيونالبيضاء.

وإطلاق،المرافقةالنجومووجود،اللمعانفيالاختلاف

منأخرىوأشكال،السينيةوالأشعة،الإشعاعيةالموجات

السماتهذهحعسبجمعتالتيالنجوموتشمل.الطاقة

فيأيضاالنجوموتختلف.الثنائيةوالنجومالمتغيرةالنجوم

لمعانا،والأشدجدا،الضخمةالكتلذاتفالنجوم.الكتلة

عنيفة.بانفجاراتتنتهىأنويمكننسبيا،قصيرةحياتها

السنينلبلايينباهتالمعاناالكتلةصغيرةالنجوموتظهر

البيضاء.كالأقزامبهدوءوتنتهي

كالشمس،"اعتياديةلم!نجوم.الأساسيالتتابعبحوم

منرؤيتهايمكنالتىالنجوممن%09حواليوتمثل

النجومألوانكلمننجوماتشملوهى.الأرض

الأساسىالتتابعونجوم.اللمعانمنعديدةودرجات

منكثيراأصغروهى.الحجممتوسطةأقطارهاتكون

الأحيانبعضفيتسمىوهى،العملاقةوفوفالعملاقة

كثيراأكبرتكونفهيهذأ،ومع.الأساسيالتتابعأقزام

تحرقالتتابالأساسىنجوموكلالبيضاء.الأقزاممن

العميقالنوويألاندماجخلالهيليومإلىالهيدروجين

النجم.داخل

لمعاناالأكثرالعشرونالنجوم

ضحوئية؟)دمسنةمسافة-النجمإسم

8.8اليمانيةالسعرى-1

89شقيلى-2

3.4الألفيالظلمان-3

63الرامحالسمماك-4

62الوإقعالنسر-5

4،العيوقياث

9".(اليسرىالجوزاءأرجلالجباررجلي-7

11الشاميةالشعرى-8

3"،الجوذاءمنكث-9

411نارأكيبر-9،

94"البيتيالظلمافي-!9

61الطائرالنسر-21

73!الألفىالكروسأ-39

6"الثور-41

22*الس!نبلة-15

؟،العقربقلب-61

53هرقلرألر-71

32الحوتفم-18

61".الدجاجةذنب-91

94!الب!تيالكروسس-52
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داط!العحي!!افىرء!تمحر.!الوسعاطةلىاطيااحارام!اضمددا!ريعةهائلةسحا!ةالسرطانسديم

مرهاتلة!ميةيعصي)المتدكد!(امسمرهدا.استايةافيمرة03!دررينيوترربحمالسرطادصدير

ا!ورةافيصعي!وا!ديا(،)التدسد!المععمرتاراجمساراعلىرتاراصها.شوهحاحسديماتجط،الطاة!ة

تاية.ط!صرة03،أسفلالحثوت،إلى،أعلى،اسسصوااص!)المتدسد!(المسف!صوء،ضعيراعليا.ا

الطاهكةل!صميةمصطبالسطوعأغدصوناويستعمل

علىالأساسيالتتابعنجوموتحصل.النجميصدرهاالتي

ارررا!عةالفلكي!تبوساطةا!متعملليانيرسمامنأسمائها

بينما،النجومالبيانيالرسمفيالنقطوتمثل.النجومسصهاهـع

أضقطاوتقع.وأسونهنج!اثلسطوعنقطةح!!موقعيوض!!

هذه.وا!ععةمجموعةفيالعروفةالنجوممعظماتمث!!ايتي

أصمعطوعامنطقةمنالبيانيالر!عماخلالمائلةتمتدالمجموعة

الحمراء.المنخفضةأصمطوعامنطقةإلىاكرقاءالعالية

الأساسي.التتابعالنقصأمنأضجمعاهذاالفلكيودويسممي

نجوممناحجرتكون.العملاقةوفوقالعملاقةالنجوم

أحرقتقدنجوموهى.عأصمموأاوعاليةالأ!ماسياأضتايعا

الاندماخبوساطةأطاقةاوتوأ!دقلبها،فيالهيدروج!!

اعيليوماتحويلبوساطةأرقلبهاحارخللهيدروج!تالإضاشي

قلبها.داحلكربونإلى

توهجه،الرامحالسماكمثل،العملاهشةأضجومابعضو

حرارفدرحةأنعلىذلكيدلو،للحمرةمائاأوأحمر،

غازاتمنالحمراءالعملاقةالنجوموتتكون.قليلة

النجومكثافةمنأقلكثافتهاو،منخفضضغطتحت

بالشمعهر.أصشبيهةا

الجوزاءمنكبمثلالعملاقةفولىأسجوماوتلفبعض

أخياالغازاتوتنتشر.الحرارةمنحفضأحمربلونأيضا

كبيرةمساحةخلالالحمراءالعملاقةشوقالنجومت!صن

نتنفسه.الذيأ!واءامنأق!!حضافتهاتكونبحيثجدا،

أزرو،بضوءتلمع،الدجاجةكذنب،العملاقةفوقالنجوم

العالية.حرارتهاعلىذأ!كويدل

التتالغنجوممنكثيراحجماأق!!البيفماء.الأقزام

غيرأبيضتلمبفموءوهيأقل.سطوعولهاالأساسي

وسوف.الالتحاممنالطاقةمنمددالاتجدوأص!ضها!عاطع،

،ردة.داحضةجمراتإلىأخيراأجيضاءاالأنرامانجومتنتهي

أدتالبيضاءالأقزامداخ!الجاذبيةأنالفلكيورويعتقد

اذغازاالجاذليةوتنتح.الصغيرةأحجامهاإلىان!صماشهاإلى

النجوموهذهالبيضاء.الأقزامفيجداعاليينوكثافةضغط
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منملعقةملءأنلدرجةكثيفةتكونحيثجدا،صغيرة

وتشمل.الأرضعلىوزنتأنهالوأطنانايزنغازاتها

وهو،باليمانيةوالشعرىمانينفاننجمالبيضاءالأقزام

اليمانية.للشعرىرفيقنجم

ثمضوؤهايخبوثم،وتتألقتلمع.المتغيرةالنجوم

رئيسية:أنواعثلاثةمنتت!صنوهي.أخرىمرةتتألق

ثنائيةنجوم3-،متفجرةنجوم2-،نابضةمتغيرات-ا

.الكسوف

تمددهاخلالممطوعهافيتتغيرالنابضةالمتغلرات

منالنجميأخذهالذيالوقتويسمىوانكماشها.

.الدورةأخرىمرةالسطوعإلىثم،الخفوتإلىالسطوع

وينبض.صفراح!عملاقةفوقنجومأضابضةاالمتغمراتوبعض

الفلكيونويسميها.الأسبوعفيمرةحواليمنهاكثير

فيمرةلأولاكتشفتلأنها،الفيفاويةالمتغيراتأيضا

قيفاويمتغيرالشمالونجم.قيفاويالنجميةالمجموعة

.أيامأربعةحواليمنبدورة

بسطوعها.علاقةذاتدوراتهالأنمهمةوالقيفاويات

المتغيراتإلىالمسافةيحددواأنالفلكيونويستطع

وقدبسطوعها.للنجومالظاهرياللمعانبمقارنةالقيفاوية

يأ،بعيدةمجراتالأخرىالمجراتأنإلىالتوصلأمكن

النجوممراقبةطريقعن،اللبانةدربمنجزءاليست

القيفاوية.

بطاقةمفاجئنحوعلىتتفجرالمتفجرةالنجوم

الفضاء.إلىأخازامنهائلةكمياتقاذفة،مروعة

المستعر،النجميسمى،المتفجرةالنجوممننوعوهناك

.العاديالنجممنالمراتلآلافسطوعاأشديكون

ثم،غشواتحتىأوقليلةلأياميبقىاس!طوعهذا

ولعض.الخافتبضوئهظهورهإلىالنجميعود

المستعرةأنويظن.مرةبعدمرةينفجرالمستعرات

فيأبيضقزمسطحعلىالمتراكمةالمادةانفجارعنناتجة

يسمىالمتفجر،النجممنآخرنوعوهناك.ثنائينظام

منالمراتآلافلمعاناأشديكون،التوهجفائقالمستعر

فيالنوعهذامناستعارأضعهرحدثوقد.العاديالمستعر

منضخمةمعحابةوأنتجأم450عاماللبانةدربمجرة

سديمويحوي.السرطانسديمسميالمتسارعالغازانتشار

المستعرانو:.مركزهفيدوارانيوترونيانجماالسرطان

التوهج.فائق

رأسمثل،مزدوجةنجوماتكونالكسوفثنائيات

منهاكليتحركالنجوممنزوجمنتتكونوهى.الغول

إعاقةأحدهايسبببحيثالنجومتتحركالاخر.حول

الكلياللمعانالعائقهذاويخفضدوريا.الاخرضوء

الكسوفثنائياتوتكون.الأرضمنيرىكماللنجمين

القسميناقشوسوف.المزدوجالنجممنفقطواحدانوعا

.أللأخرىال!نواعالتالي

والثنائياتالمرئيةالثنائياتمنتتكون.الثنائيةالنجوم

.الكسوفثغائيأيضايكونأنيمكننوعوكل.المطافية

تشبه،التلسكوبخلالترىعندما.المرئيةالثنائيات

دورةتستغرقوقدالاخر.حولأحدهمايدورنجمين

سنة.001النجومهذهدوراتمنواحدة

خلالحتى،منفردةنجوماتشبه.المطيافيةالننائيات

الميفي(ا)المقياسالمطيافمناسمهاأخذوقد.التلسكوب

ينشرعليها.للتعرفالفلكيونيستعملهالذيالجهازأي

منشريطوهو،الطيفإلىالثنائىالنجمضوءالطيفيالمنظار

الطفمنمعينةخصائصوتميز.قزحلقوسمشابهالألوان

المطافيةأضنائياتاوتكمل.الثنائيمنيأتيالذيالضوء

قليلة.شعهورأوقليلةأيامفيبعضحولبعضهادوراتها

الغولرأسونجمالأزار،انجمالمشهورةالثنائياتتشمل

نجمايشكلانالأكبرالدبفينجمانوهما)السهمي(،

نجميظهرأيضا.تلسكوببدونيرىأنيمكنمزدوجا،

كلافإن،وعليه.مرئيكثنائيالتلسكوبخلالالأزار

المطيافية.الثنائياتمنهماالأزارنجميكوناناللذينالنجمين

نجومتشكلوهكذا.مطيافينجمأيضاالغولرأسونجم

.نجومستمنمجموعةالغولرأسونجماالأربعةالأزار

ا!لتعددة.النجومالنجوممنالمجموعاتهذهمثلوتسمى

قوةولهامنهارةوأجسامنجومالسوداء.الثقوب

الضوء.حتىمنها،يوبشيئاتدعلا،شديدةجذب

النجومدراسةمنيأتيالسوداءللثقوبدليلوأفضل

الأشعةنجوماكتشفتوقد.!مينيةأشعةتبعثالتيالثنائية

الغلاففوقأرسلتكشافاتالعلماءبنىعندما،السينية

عادةاسمينيةالأشعةوتمتصوأقمار.صواريخفيالجوي

السينيةالأشعةوثنائيات.للأرضالجويالغلافبوساطة

.متراصنجمإلىعملاقنجممنالمادةفيهاتتدفقنظم
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أسود.ثقباأوليوترونيانجماالمتراصالنجميكونوربما

قرصمنالغازاتتتدفقعندماالسينيةالأشمعةوتأتي

وفي.المتراصالنجمإلىالعملاقبالنجممحيطساخن

منمرئيغيرمتراصنجمكتلةتحديديمكن،الحالاتبعض

أيضاالمتراصةأضجوماوبعض.مرئيعملا!تىنج!احركة

.وربمانيوترونيةنجومااعتبارهالايمكنبحيثجداضخمة

قدرمرات01كتلتهاتبلغمعوداءثقوباالنجومهذهتكون

انظر:فقط.كم03نحوقطرهاونص!الشمسكتلة

الأسود.الثقب

الطاقةالنجومتنتجكيف

بتحويلالنوويةقةأ!اأاأضجوماتنتج.النوويالاندماج

التفاعلاتمنسلسلةخلالهيليومإلىالهيدروج!ت

منهيليومنواةتتكون،التفاعلاتلهدهونتيجة.النووية

الاندماجهذايحدثوعندما.هيدروجيننوياتأرلغ

الطاقة.تنطلق،النووي

القنبلةتنفجرعندمالهذهمشابهةعمليةوتحدث

المصدرهوالهيدروجينيوالاندماج.الهيدروجينية

عندمافالنجم.التتابالأساسيفيللنجومللطاقةالأساسى

الهيليوممنكميتهلناءفييبدأهيدروجينه،يستنفد

حواليوالهيليومالهيدروجينويشكل.الأخرىوالعناصر

علىالمتبقيةلل3ادوتحتويأضجما.اكتلةمن79%

أسيوناووالمغنسيوموالحديدوالكلوروالكربونالأرجون

وعناصر،والكبريتوالسليكونوالأكسجينوالنيتروجين

.أخرى

الكيميائية،العناصرأخفهماوالهيليوموالهيدروجين

مثلعناصرذراتأما.الذريةالكت!!أقللذراتهماأي

كبيرةذريةكتلفلها،والأكسجينوالنيتروجينالكربون

الأثقلالعناصرتتكون،النجموفي.ثقيلةعناصرتعدولهذا

النووية.الطاقةإنتاجأثناءوزناالأخفالأخرىمن

للعناصرالنجومتكوينحقيقةإن.النجومأعمار

التمييزمنالفلكي!تأم!صت،الخفيفةالعناصرمنالثقيلة

علىالأصغرالجي!!نجوموتحتوي.النجوممنجيلينبين

علىمرة001بمقدارتزيدالثقيلةالعناصرمنكميات

.الأقدمالجيلنجومفينظيرها

الانفجارتشبهبانفجاراتالنحومبعضحياةتنتهي

الانفجارهذامثلعنوينتج.السرطالىسديمعنهنتجالذي

فيتكونتأثقلوعناصرالهيليومعلىتحتوي!عحابة

فيالمادةتختلط،الوقتوبمضي.انفجارهقبلالنجم

الخصبالغازويصبح.النجومبينماغازيمالسحابة

يحتويوهكذا.الجديدةالنجوممنهاتتكونالتيالمادة

غنياكاننجمابقايا،الثانيالجيلمنجديد،نجم

الجديدالنجميحتوي،لدأسكونتيجة.الأثقلأمحناصربا

بعضويرىالعناصر.تلكمنعاليةكمياتعلىنسبيا

النظاممنأخرىوكواكبالأرضواالشمصأنالعلماء

بلايين5حواليمنذتكونت،المثاللحسبيلعلى،الشمسي

منالمبكرةالأجيالبوساطةالخصبةالمادةمنمضتسنة

فيالأكسج!تأنأيضاالعلماءهؤلاءويعتقد.النجوم

ت!صنتعظامنافىأحصالسيوموا،الدمفىوالحديدأ!واء،ا

طويلةفترةقبلانفجرتالتي،للنجومالداخليةالأجزاءافي

الشمسي.أسظامات!صينمن

بحومالأصغرالجيلنجومالفلكيونيسمي

.2الجمهرةنجومالأقدمالجيلنجومأويسمونالجمهرة

وقد.الشمسمثلنسبيا،جديدةنجومأالجمهرةونجوم

تحتوي.مبكرةنجوممنجزءاكانتغاراتمنتكونت

الأثقلالعناصرمنأكبركمياتعلىأالجمهرةنجوم

عمراأقدم2الجمهرةونجوم.2الجمهرةبنجوممقارنة

هذهتكونتوقدالفضاء.فيغازسحبأولمنوتكونت

كمياتمع،والهيليومالهيدروجينمنأساساالسحب

أصثقيلة.االعناصرمنحداصغيرة

وموتهالنجممولد

البديهيومن.السنينبلالينأضجومااحياةتستمر

هذاومع.مماتهحتىمولدهمنذمعينانجمايتالغلمأحداأن

مراحلمختلففيمختلفةكثيرةنجوماالفلكيونلاحظ

النجمتكويننظرياتأيضاالفلكيونوضعوقدعمرها.

المعروفة.والفيزياءال!صمياءقوانينعلىبميتالتي

حياةعنمعلوماتهممنكثيرعلىالفلكيونيحصل

العنقودفيالنجومتكونت.النجومعناقيدبدراسةنجمأي

ذلكعلىوبناءواحد،وقتفيالأرجحعلىاواحد

العديدالعناقيدبعضوتشمل.نفسهالعمركلهالهايكون

وقودهاتستعملوالتي،الزرقاءالعملاقةالنجوممن

وبذلكجدا.قصيرةحياتهافتكون،بتسارعالهيدروجيني

عناقيدوتحوي.شابةتكونوالعناقيدالنجومهذهمثلفإن

ولكنها،قديمةنجومأنهايظنحمراء،عملاقةنجوماأخرى

العناقيدهذهمثلفإنلذازرقاء.عملاقةنجومالاتحوي

النجومخلالهتحترقكافياعمرابلغتقدتكونأنيجب

الدراساتومن،النجومعناقيدوبرصدالزرقاء.العملاقة

بدايةاحتمالكيفيةقصةأجزاءأغلكيوناوضع،الخظرية

ودهايتها.النجوم

منسحابةحياتهالخجميبدأ.النجومتتكونكيف

صغيرةقطعاترىالسحبهذه.النجومماب!توغبارغاز

ويتكون.اللبانةلدرباللامعةالبعيدةالنجومأمامداكنة

بالغبار.مخلوطهيدروجينمنالسحابةمكوناتأغلب
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مجموعةتكونربماأوانفجرنجمبقاياالسحابةتشملوقد

عملاقة.نجومسطحمنقذفتالغازاتمن

فىجديدنجمتكوينفيالأولىالمرحلةوتتمثل

يشاهدولم.كرةإلىالنجوممابينسحابةمنجزءانكمالق

ولكنهم،الحياةإلىفجأةيبرزجديدانجماأبدأالفلكعلماء

.النجومبيندأكنةالشكلكرويةعديدةسحبااكتشفوأ

تشكيلها.بدأيةفيجديدةنجوماالسحبهذهتكونوربما

تحتالغازيةالسحابةتتقلص،السنينملايينوخلال

إلىبعضهاالموادتنجذبفبينما.لبعضبعضهاجاذبيةتأثير

تصلوعندما،الحرارةدرجةتزداد،غازيةكرةمكونةبعض

،م000/001.1إلىالكرةمنتصففيالحرارةدرجة

المركزفيالهيدروجينويبدأ.النوويالاندماجتفاعليبدأ

منكبيرةكمياتمنتجا،هيليومإلىتدريجياالتغيرفي

بالمركز،ألمحيطالغازالطاقةهذهوتسخن.النوويةالطاقة

.الحياةإلىالنجمويأتي،اللمعانفيالغازويبدأ

السحابةكتلةعلىيتشكلالذيالنجمنوعويتوقف

كتلةمنأحواليكتلتهاتبلغالتىفاسمحابة.المتقلصة

الرئيسي.التتابعنجممنلمعاناوأقلحمراءتصبحالشمس

رؤيةا!نم!يجعلاللامعةالسح!هذهمثل.القريبةللسجومالصوءتعكسالنحمىبينوالعازالعبارمىالضخمةالسحابةتكونها.فيالنجوم

اليساروأعلىاليمينأعلىعند-الصمورةفيالداكنةالكراتهدهمناثنتانوتظو.والأرضالسحابةبينتوحدالتيالمادةمنصغيرةداكنةكرات

.جديدةلنحومالبداياتتكونربماالكراتهذه.السحابةمن

السحاقي.فيفيمثلاتةتبينوهي،أم479!ىاليمينإلىالصورةأخدتالجوراء.كوكمةفىوالغازالعبارمنسحابةفياكتشفتجديدةنجوم

سئسنوات.خلالالتكونفيلدآجديداننجماديكونرمماألهالفلكيونيعتقدهماتبينام،459عامفيأخذتالتياليسارإلىوالصورة

.الصورةفىكبيري!نجمينيطوانجعلهمامما،الكوكسةنجوممننجمينمنقريبانوهذاد
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كتلةقدرهـهـة05حواليتبلثتلتهاالتيوالسحالة

الرئيسي.التتابعنجممنلمعاناوأكثرزرقاءتصتىالمتممعم!

ي!النجميبدأأنبعد.وتموتالنجومتتغيركيف

معدلعلىتغيرهسرعةوتعتمدببطء.التغيرفييبدأ،اللمعان

هذهسرعةوتعتمد.داحلهفيأكوويةاأطاقةاإنتاجهـهـعة

لمعانهزاد،النجمكتلةحبرتفكلما.النجمكتلةعلىالعملية

تكونالتى،النجومتأخد.تعيرهسرعةوزادت،وحرارته

ملالينعدةأحثسمس،اكتلةمثلمرات01حواليكتلتها

كتلتهاتبينالتيالأصغرالنجوموتأحذلتتغير.السنينمن

أضتغير.أصش!تبلاي!تامئاتأصثممعماكتلةمنأحوالي

وعندما.يقلالهيدروجينمنمخزونهالأنالنجميتغير

درجةوترتفعأضجماامركزيتقلصأضقصاناهدايحدث

درجةتقل،نفسهالولمحتوفيثز.المرشيوالضحغطالحرارة

بسرعةأضجماويتمددتدريجيا،اترجيابزءفيا!ارة

أحمر.عملاقاويصئبما

العملاقبمرحلةالنجبميمرأنبعديحدثماهـيعتمد

الذيوالنجم.كتلةمنالنجميحويهما!ميةعلىالأحمرا

التيالخارجيةطبقاتهيقذفنفسهاأسشمساكتلةله

تسمىمتوهجةغازهياكلشكلفير؟يتهايستطاع

أبيض.ويصخقزماالمتخلفاللبفيبردكوكبيا،سديما

مراتثلاثبحوافيأحصبركتلتهأسذياالنجماويصبح

عناصرتكونتوربما.عملاتشوثنجماالشمسكتلةمن

آنذاكيمكنالذيالنجمداحلالحديدثقلإلىثقلهايصل

تلاثمنأقلتبقىوإن.التوهجفائقمستعرإلىينفجرأر

نجمايصبحفإنهالانفجار،لعدالشمسكتلةقدرمرات

كتلةقدرمراتثلاثمنأكثرتبقىولونيوتروليا.

أسود.ثقباويكونالنجميتحطما،الشمس

النجومدراسة

النجم:ضوءمنرئيسيةمميزاتثلاثالفلكيونيدرسر

كتلةكميةويوصإللمعان.والطف،واللون،اللمعان

ويبينس!إلنجم،حرارةدرجةيوصإللونبينماالنجما،

ودرجة،الكيميائىواشتركيب،النجمحركةالطيف

منال!قزامالنجوملتمييزأيضاالطفويستخدم.الحرارة

أسملاهضة.اأصجوما

التيوالطرقالأدواتبعضالفص!!هذاويناقش

.النجوملدراسةالفلكيونيستعملها

يسمىجهازاالفلكيونيستعمل.اللمعانقياس

ويضعون،النجوملمعانلقياس)الفوتوميتر(الضوءمقياس

الفوتوميترالنجمضوءويدخل،بتلحصكلعلىالجهاز

كهربائيقياسجهازويوضح.فيهكهربائياتياراوينتج

الكوبائي.التيارشدةبوحدات،أصجومالمعان

قدريسمىرقمبامشعمالالنجوملمعانالفلكيونيقارن

00.1قدرهفنجمقدراأقل،الألمعالنجماويحون.النجم

.00.2قدرهاخرمنألمعي!صن

)إلى،أم879والي!ين()إلى،أم969!يأحذتااللتالىالكحيرةماحلانسحاسةلمجرةا!حورتالىاهاتالىتوضحهالتوهجفائقمستعرإلىنجمتفجر

الشمس.سطوعم!المراتللايينأشدلمعانهأص!!ر،التوهجفائقمستعرإلىالمحرالديللمحميمتصراليسرىالصورةفيالسهماسسار(.ا
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أقلت!صنوبالتالي،صغيرةقداراالألمبنالنجوموتملك

وبهذا.معالبةأرقاماتكونأقدارهاأنيعنيوهذا-صفرمن

،00.1بقدرآخرمنألمعيكون00.1-قدرهنجمافإن

.00.2-بمقدارنجممنألمعليسبالتالىولكن

.الأرضمنيظهركما،النجملمعانالفوتوميتريقيس

وإذا.الظاهريالنجمقدراللمعانهذاالفلكيونويسمي

منيتمكنونفإنهم،النجمبعديكونكمالفلكيونعرف

والقدر.النجمممطوعيو!الذي،المطلققدرهحساب

المتفقالمسافةعنديكونعندما،النجملمعانهوالمطلق

.الأرضمنضوئيةسنة6.32وهيعليها

.الألوانمنتوليفةمنمكونالنجمضوء.اللونقياس

الضوءمنأكثرالأزرقالضوءسخونةالأشدالنجوموتبث

درجةأقلسطوحهاتكونالتيالنجوموتعطيالأحمر.

يقيس.الأزرقالضوءمنأكثرالأحمرالضوءحرارة

الضوءبإمراروحمرتهالنجمضوءزرقةضعدةالفلكيون

فوتوميتر.إلىومنها،ألوانمرشحاتخلال

الأزرقالضوءلفصلأزرقمرشحاالفلكيونويستعمل

الأحمرالضوءلفصلالأحمروالمرشح،الاخرىالألوانمن

.اللأخرىال!لوانعن

ا!لطيافيسمىجهازاالفلكيونيستعمل.الطيفقياس

ضوءالمطافيفكك.نجمطيفلقياسالطيفمرسمةأو

منمختلفاشكلاعنصركلويعطي.طيفإلىوينشرهالنجم

تحديدالفلكيونويستطع.الحرارةدرجةعلىمعتمداالطيف

طيفه.بوساطةالنجمحرارةودرجةال!صميائيالتركيب

الحروفمنبواحدالنجمطيفالفلكيونويوضح

طيفيا.نطا!احرفكلويمثل.و،ب،أ،ف،!،ك،م:التالية

حرارته.بدرجةدقيقةعلاقةلهللنجمالطيفيوالنطاق

النطاقإلىتنتمي،المثالسبيلعلىالزرقاء،فالنجوم

هيرتزبروبخمخطط

البيانىراسل-

!!مهه،4005!قلأ

إليهاالمشارالطيفيةالنطاقاتإلىالملونةالأعمدةتتير.النحومودراسةتصنيصفيالفلكيينالبيانيالخمطأهذايساعد

شقطةالميانيالمحططفياسححةاعلىيستدل.البيانيالخططفوقالمدولةالحرارةودرحاتللحرو!وفقالالأحر!

تمتمي،المتالسبيلعلى.الأقصىللارتفاعطبقارأ!ميا)2(وللسحمةالطفيالمطاقحسبأفقيا1()موحودة

الأ!اسي.التتابعضم!الشمصالمعلو!تالىهاتالىتفحع.ه+قدىرهأق!ىارتفاعوذات)ف(الطيفيللطقالشمس

000،17ء

000!537،

043،51(

م!أبهحر

(م005052)
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وصنفت"!ج"،نجومتكونالصفراءوالنجوم،"ولم!الطفي

الحرارةودرجةالأأ!انوتظهر!!م"!.أضوعباالحمراءالنجوم

راسل،-هيرتزبرونجمخططفيالطيفيبالنطاقالمتعلقة

القسم.هذافيالموضح

أحلاقةايوضحعر،.)هـ-راسل-هيرتزبروبخمخطط

أغدصالاسمالمحططسمي.الطهيفيونطاقهنجممعطوعبين

نوريزهنريال!مريكيوالف!يهيرتزبرر!إجنارالدنماركى

فكرة،بمفردهكل،الفلكيانهذانأوضحفقد.راسل

هيرتزبرونج-ومخطط.العشرينالقرنمطلعفيالخطط

موصكلموديا،المطلقالقدرفيهبيانيرسم،راسل

الرسمفينقطةكلوتمثلأفقيا،موضحالطيفىأضطاقوا

حاص.لنجمالطيفيوالنطهاقالمطلقالقدرالبياني

نأهيراسل-هيرتزبرونجلخطهطالبارزةوالخاصية

.يقص!إخطمنتملالقربأضجومامعظمتمثلالتيأضقطا

ومعظمأجا،عاسطوعاتملكمتلا،الزرقاءالنجومفمعظم

النجومومعظم،السطوعمتوسطهةتكونالصفراءالنجوم

منالتجمعهذاالفلكيونويسميسطوعا.أقلالحمراء

الأساسى.التتابعالخططفيالنقاط

النجومدراسةفيمعالم

.الص!!!يللكيرصدأولحدت..مق0003

قائمةأول،يولاممي!لحيهيمارحوس،ر-المليلادقبلالثانيالقرن

ومواقعها.لمعانهاأظهرتالتىأسلحوم

نج!،000.1م!اكزمصر،ديف!ص،بطليموسحدول.أم05

المحوم.مواقعلتسحي!!أ،رقام1استعمالطريهتوأطهر

درجةعلىالحصولمروالمسملمودالعربالعلكيولىتمك!.م083

التاريح.في!رةلأولالنهاردصفحط

دقيقةحداولأوأ!والمسلحونالعر!وصحإلفلكيولى.م119

اضهوابت.اللنجوم

التقب.داالرلعا!صرييوص!اساحترع.م819

باسمهالمسماةالفلكيةالآلةالررقالىإسحاقألواحترع.أم580

لة.الزرقا

اعتمدتالذيالإيلحانىريجالطوسىالدين!يروضع.ام252

طويلا.رمناالفلكلىأورو!اعليه

التوهجعفائقالمستعرأر،دنماركىفلحي،تيحوبراهيأتمت.أم572

أسهوهى،عتيقةدصةحطأوأثبتبح!ا.كالىرآهاسذيا

.السمواتسحالةفىتعييرحدوتلايمكر

التلس!ص!استعمال!ى،إيطالىعانمحاليليو،لدأأم16أ-.906

ترىأربم!سالأاقيحداا!سيفةاالسحوملدراسة)المقرا!(

.المجردةلالعير

التيالسحوممواقع،لريطالىم!ي،هاليأدموسدراجع.ام817

الححوملعضألىحدورهيبارخوس،بوساطةسحلت

داية.حركةلديهااسحوماهدهألىأطهروبهدا.تحركت

كتيراس،دريطاليدلكى،هيرشيلوليماحسيراحقهق.أم078

أخرىأنواعاأيضاراسل-هيرتزبرونجمخططيحدد

.السطوععاليةالحمراءالنجومفبعض.النجوممن

العملاقة،فوقوالنجومالعملاقةالنجومأيفعاوهناك

بعض.الضخمةأحجامهامنالعاليسطوعهاويأتي

سطوعمنبكثيرأقلسطوعذاتتكونالبيضاءالنجوم

القزميةالنجوموهناكالبيضاء.التتائالأساسينجوم

التتابعنجوممنكثيراأصغرتكونالتيالبيضاء

ال!ساسي.

الشمسقطرالفلكيونقاس.ومسافتهالنجمحجم

هذه.قليلةأخرىنجوملحجمجيدةقياساتعلىوحصلوا

النجومكللكن.الأرضمننسبياوقريبةكبيرةالنجوم

مباشسرة.قياسهاويصعبجدابعيدةتكونالأخرى

قياساتبأخذالنجومهذهحجمالفلكيونويحس!

حرارته.ودرجةأضجماأسسطهوع

النجوممن01؟...لحوالىالمسافةأغ!جوناقاس

طريقةوضعتا!لنظور.اختلافباستعمالأصلأرضالأقربا

مكانينمنالنجمرؤيةأساسعلىالزاويالمنظوراختلاف

الأمكنةهذهوتقع.كبيرةمسافةبعضعنبعضهماتفصل

الننائية،والسجوم،النجوملمعادبحصوصالاحخشافات

السحمير.س!توالعحارالغارسحصر

تغيرمصححا،ليبريطفلكى،دريكحووحولىلتمرح.ام783

بوساطة،معروفمتعيرنجمأول،اعولارأمربحمسطوتج

شائيا.!سولاكادالهاقتراح

هو،رياضياتوعالمألمايفلكي،بشل!ريدريك.أم838

المنظور.احتلافلوساطةلمجمالمسالةقاسمرلأو

والابن،الأ!!ند،وجورجوليمالأمري!جاداالفلكيالىأحد.ام085

فلكى.بتلسكوبلنحمصورةأول

دأ،أ!ريكيفلكيبرلارد،إدواردأتتعشر.التالمعالقرنتسعينيات

اللسانة.در!نجومبينتوحدا!حارواالعازم!الداحصةالسحص

الكتلةبينالعلاقة،لىبريصاأللكيأدبحتود،ارثرالسيرثرح.أم429

السجوم.شكلتعييردهمفىرئيسيةشكرةوهى،المحمولمعالى

الطاقةأد،أمري!صليزيائي،يتيهالزفسر.العشرينالقرنثلاثينيات

.النوويالاندماج!ساطةالمحوملىتمتع

وهو،الأولالم!بضاتفيالريطاليوناشاديودل!صيواكتشص.ام679

الممبضاتنجومألىلعدفيماوتبيرراديويةموحاتيرسلىنجم

محورها.حولبسرعةتدورقويةسالضةليوتروليةبحوء

هيالنابضةالسينيةالأتمعةبعضمصادرأداغلاجوداحدد.م7491

نيوترونايكونأنإماالنحومسنحمأيأنممصى،تائيات

أسود.ثقبايكونألىوإما

خلالالنحومانفحارعنمعلوماتهمفيالفلكيولىراد.م8791

فوقالنجومأقى!أ،8791التوهجفوقالمستعرأرصاد

سنة.004حلالوألمعهاالمستعرة
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وكالةلوساطةأم989فيأطلقتهيبارخودرالففمائيةالسفينة

المواقعدتحديدمنالفلكيينيمكنتلسكوبوهو.الأوروبيةالفضاء

نجم.021لم"..

انظر:.الشمسحولالأرضمدارفيمتضادةنقطفي

المنظور.اختلاف

يمكنلابحيثجدا،بعيدةمسافاتهاالنجومومعظم

الفلكيونويقيسالمنظور.اختلافبوساطةمسافاتهاقياس

بوساطةسطوعهاباعتبارالنجوممنالنوعهذامسافة

لو،المثالسبيلعلى.راسل-هيرتزبرونجمخططاستعمال

فيموقعهلحدد،الأساسيالتتابعنجوممنالنجمكان

الخططويوضح.الطيفيلنطاقهتبعاالأساسيالتتابع

ويقيس.الطيفىالنطاقهذأيوافقالذيالسطوع

وبذلك.الظاهريوقدرهللنجمالطيفيالنطاقالفلكيون

موافقاالمقاسقدرهيكونبحيثالنجمبعدتحديديمكنهم

ر(.)هـ-مخططبوساطةالموضحللسطوع

والنهايةالبدايةلفهمالفلكيونيعمل.تحلغوامفلم

لماذا:مثلأسئلةعنالإجابةيحاولونفهم.النجميةللحياة

الكواكبتكونتوهل؟الأحجاممختلفمننجومتتكون

بالغبار،محجوبةتكونمناطقفيالنجومتتكونبرفقتها؟

وعلمالإشعاعيالفلكعلممنجديدةتقنياتولكن

أخرىبوسائلالفلكيينتزودالحمراءتحتللأشعةالفلك

الفلكيونويبحث.النجومميلادأماكنمعرفةمنتمكنهم

فائقةالمستعراتشكلفيالنجومانفجاركيفيةعنأيضا

خلفها.نجميةبقاياوأي،التوهج

فييساعدسوفبالتأكيدجديدةتقنياتوظهور

تتكشفقد،أخرىناحيةومن.الأسئلةهذهعنالإجابة

حلها.الفلكيينعلىيتحتمجديدةألغاز

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

فيليممميتر،ديمشانليآرثرالسير،أدنجتون

يميدد،وسريتنهابطليموس

جحبأى،كانونفلهلمفريدريك،بيزل

سوانهرستا،ليفيتجاليليو

نجوم

السنبلةنجمة،الدجاحةذنب

الشمصالعولرأس

العيوقالجباررجل

بحم،العقربقلبسايريوس

الرامحالسماك

صلةذاتأخرىمقالات

الشهابالمنظوراحتلاف

العربعندالعلومالحمرا!الإزاحة

والمسلمينلتلسكوبا

السديميةالغمامةعلم،التنجيم

علما،الفلكالنجمىالتوقيت

الكوك!الأسودالثقب

الكوكبةاللبانةدرب

مافييهمجراتالماحلانيةالسح!

المجرةالنجمشبه

فوعالموعناصر

سويرهيلينهوج،

هيبارخوس

)السيروليم(هيرشيل

الجوراءمنكب

ميرا

الشمالنجمة

الواقعالنسر

المذب

المستعر

التوهجفائقالمستر

السطوعلتسدةمقياس

الم!بضات

الثنائيةالمجمة

النيوتروننجمة

الكونفيالنجوم-1

النجومعددما

المجومححمب-

النجومأبعاد-ج

النحومتلمعلماذا-د

النجومالناسيستخدمكيف-2

والموقعالاتجاهقياس-أ

)الزمن(الوقتس!قيا-ب

النجومأنواع-3

ىالأسا!التتابعبحوم-أ

وفوقالعملاقةالمجومب

العملاقة

البيضاءالأقزام-ج

الطاقةالنجومتنتجكيف-4

النوويالاندماج-أ

أعمارالنجومب

وموتهنجممولد-5

النجومتتكونكي!

وتموتالنحومتتعيركج!-ب

النجومدراسة-6

اللمعانقياس-أ

اللونقياس-!

الطيصقياس-ج

الحرارةودرجةاللون

للمعادوا

المجمحركة

المجوممجموعات

النجومم!التعلم

المتغيرةالنجوم

الثنائيةالنحوم

السوداءالتقوب

-هيرتزبروغمخطط

.ر()هـ-سلرا

ومسافتهالنجمحجم

تحللمغوامض
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8

9

أسئلة

تلمع؟السجومتجعلالتىالعمليةما

اخحم؟اس%79لحوالىالمكودانالغارالىما

الصوئية؟السنةما

معروفة؟داتيةحركةأكبريملكاسذياالنحمما

؟ا!صله!!:القدرللمحمالظاهريالقدر!!الفرقما

مادتهسحداصغيرةكميةتردا!دياحداالكتيفالمحملوعما

الأرص؟فىأطنالا

السرطالى؟!ديممميزاتما

الزرقاء؟أمالحمراءالسحومأكبر،سطحهحرارةدرحةأيهما

؟2الحمهرةنجومماأ؟الحمهرةنجومما

المجوم؟طيفاصدراسةا!صيودايستع!لهالذيالجهارما

يشتملالجلد،شوكىبحريحيوانابف

ومعظم.الأذرعتشبهسمي!صةامتداداتعلىجسمه

النجماماحدإلىويشبه،الأذرعتلكمنخمسةلهأنواعها

كتر.أأوذراعا04لهاللأنواعوبعض،اللأركانالخماسى

أجستالبحرونجمة.أمأحااجمئمحيطاتفيوتعيمش

أضياالقنفذياتفصيلةإلىتنتميبلالحقيقيةبال!مكة

وقنافذالبحروزنابقالبحروخيارأ!شةاالنجومأيضاتضم

الرم!ية.والدولاراتالبحر

.وأذرعمركزيقرصعلىالبحرنجمةجسميشتمل

منالأسفلالجزءمنتصفيمميالذي-فمهاويؤدي

الجزءوفي.الكيستشبهكبيرةمعدةإلى-المركزيالقرص

كلرأسإلىالفه!منيمتدأخدودجسدهامنالخارجي

لهايكونماغالباقنابية،أقدامطولهاعلىوتصطف.ذراع

الأقدامالبحرنجمةوتستعملمؤخرتها.فيماصةأقراص

الضوءوتتحسس،الطعامعلىوالحصولللسباحةالقنابية

.ذراعكلأعلىفيملونةصغيرةعينيةبقعةبوساطة

أعلى،إلىتطهرالتيأدرع،كتلكحمسةلهاالبحرنجمةأنواعمعظم

!يبحربقنفذتحيطمتعددةأذرعذاتلحرنجمةأسملإلىت!هوليمما

أدرعها!يالقمابيةالأقدامالسحربحمةتستع!ل.لالتراسهمحاولة

مريستها.علىللقبص

إلاالأذرعأخاديدفيمعلقةعصبيةأوتارالبحرولنجمة

دماغا.تملكل!أنها

سربوباستركروسا

الأطلسى()شمال

فوريزيياس

الأطلسياعر!

03-

لتزماسيرا

ا!لأطلسى!دتحرقشمال

لالفحاتالنكا

ئ(

سيفورلسلووردنا

(ئدلهاا-لهحديالمحيطا)

الصر.بحومم!أنواعلعدةواللودوال!تمكلالححمليالاحتلافاتالر!ومات!ذهوتوضئاعالمامحيطاتفىتعيم!البحرنجوممنمختلفةأنواج

القفر.طولتمتلالواردةوالارقام

!!

!
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تناسلىجهازبوساطةالبحرفىالبحرنجمةتبيض

عائمةيرقاتالبيضويعطي.الأذرععلىيوجد

لتكونوتنموالبحرقاعفيفترةبعدتستقرصغيرة

البحر.نجمة

أذرعهاإسقاطالبحرنجماتمنالكثيراستطاعةوفي

الأذرعمحللتحلجديدةأذرعتنموثم،دفاعيفعلكرد

إلىالبحرنجمةقطعتوإذأالتجدد.يسمىماوهوالقديمة

ومعظمجديدا.حيوانايغدوأنجزءكليستطيعجزئين

وخمس،سنواتثلاثبينماتعيشالبحرنجمةحيوانات

.أطولمدةيعيشبعضهاأنإلا

بالحيواناتالبحرنجمةحيواناتمنالكثيرويتغذى

التهاموعندوالمحار.الملزميوالمحارالبحركبلحالصدفية

القنابيةأقدامهابتثبيتالبحرنجمةتقوم،الحيوأناتتلك

صغيراشفابذلكفاتحةتشدهما،ثمالصدفةنصفيعلى

ذلكخلالمعدتهامنالداخليبالجزءتدفعثمبينهما،

وتهضمهالمحارةداخلاللينبالجسمتحيطبحيث،الشق

الهضميةالغددإلىالمهضومالطعامأمتصاصيتمثمببطء.

منللكثيرمؤذياحيواناالبحرنجمةتعتبرلذلك.الأذرعفي

والمحار.البحربلح

الأذرعمنأكثرلهاالتيالبحرنجمةأنواعتسمى

ذاتالأنواعتسمىبينما،الشمسنجمةالعاديةالخمسة

النجمةالبدينةالقصيرةوالأذرعالعريضالمركزيالقرص

اللينة.

،الحيوانالكبيربمالمرجانىالحاجزأيضا:انظر

الهشة.النجمة،المرجان

إلىينت!الملمسقاسيصغيرنباتلحمديتفجمة

الانصارأنهإلاإيطاليافىأصلاينبتكان،الزنبقعائلة

فىأزهارهوتنمو.البلدانمنكثيرفيعادياحديقةنبات

خطوطلهانجمةشكل

ولونخارجها.منخضراء

لحمبيتنجمةنبتةأوراق

بيضاءمحطوطخضراء

منالزهريالحاملوينمو

المغلفة.البصلةيشبهأصل

بيتنجمةالناسيزرع

والبيوتالحدائقفىلحم

النوافذ.وزهرياتالزجاجية

بدايةفيزهورهاوتتفتح

الانغلاقإلىوتميل،الصيف

نأويلاحظ.الليلحلولقبل

لحمبيتنجمةسامةالنباتهذابصلات

التيالبصلاتمنجيدالحمبيتنجمةزهرةتنمو

جنبايزرععندماجذاباالنباتويبدو.الخريففيتزرع

يأفىيزدهروهو.منتظمةغيرمجموعاتفيجنبإلى

الشمس.لضوءجزئيوجودمعجيدامرويةتربة

إدىديشيرعادةيستخدم!دحالثالدلآالئجمة

بعضا،بعضهاإلىبالنظرالسماء،فىمواقعهاإنإذ،النجوم

أنهاإلىتشيرالحقائقولكنتتغير.لاثابتةكأنهاتبدو

فيهتبدوالذيالشكلوأن،كثيرةاتجاهاتفىتتحرك

.محسوسغيرجدابطئاتغيرايتغيرالسماء

مدةخلالالإنسانبهايشعرمانادراالتغيراتهذه

جدابعيدةالنجومهذهلأنذلكنسبيابمالقصيرةحياته

نجموحتىجدا.كبيرةبينهاتفصلالتيالمسافاتولأن

موقعهيغير،حركةالنجومأسرعأنهيعتقدالذيبارنارد

وبالمقارنة.عام002كلفيفقطالقمرقطرتعادلبمسافة

تغيررؤيتهايمكنالتيالشمسحولتدورالتيالأجراممع

بالنجومالمرصعةالخلفيةفإنالسماء،فيباستمرارمواقعها

ثابتة.تبدو

حركاتلدراسةالضوئيالتصويرالفلكيونيستخدم

ويمكنهم.الخافتةالنجوممنوكثير،اللامعةالنجومكل

بالنظرتغيرتكيفوملاحظة،النجوملمواقعمقارناتعقد

تبلغ،متفاوتةأزمانفىالنجوبملهذهتلتقطالتىالصورإلى

ومن؟السنينمنكبيراعدداتليهاوالتيالواحدةبينالفترة

منكوكبةفيهاستبدوالتيالهيئةعلىالتعرفيمكنهمثم

المستقبل.فيالثابتةالنجوم

الانفصالولايمكنهماقريباننجمانالثئائيةالئجمة

وقدالمزدوجةالنجمةأحياناويسميانبعض،عنبعضهما

رؤيةيمكن.الجاذبيةبقوةالآخرفلكفيمنهماكليدور

ا!شخدامدونحدةعلىالثنائيةالمجموعاتبعضنجوم

تبدوبحيثجداقريبةالثنائيةالنجوممعظمأنغيرألمجهر،

ثنائية.النجومغالبيةأنالفلكيونويعتقدواحد.نجمكأنها

التيالنجومخصائصبعضالثنائيةالنجوموتظهر

تدلللثنائياتالمداريةفالحركة.الأحاديالنجمفىلاتظهر

قوةزادتالنجمكتلةزادتوكلما.نجمكلكتلةعلى

.مدارهإلىرفيقهجذبعلىقادرايكونوبالتالي،جاذبيته

كتلتهاتكونقدالثنائيةالنجومبعضأنالدرالمماتودلت

نأالفلكيونوجدوقد.الشمسمنمرة06بنحوأكثر

يساويقدمنهاعشرخمسةأنحتىصغيرةالنجومبعض

الشمس.حجمحجمها

حتىمكانهامنجداقرلمجةالثنائياتبعضفيوالنجوم

قوىتؤثر،المتقاربةالثنائياتهذهمثلوفي.تتلامسأنها
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موجاتفيتتسببأنهالدرجةبينهماالمتبادلالجذب

اكتشفوقدمنهما.بكلالمحيطةالغازاتمنضخمة

هذهبعضفيتقعقدوعنيفةغريبةأحداثاأنالعلماء

أشعةنابضةأضجوماأحديكونفقد.المتقاربةالثنائيات

السينيةالأشعةمنددقاتيرسل)منبضا(نجما،أي،سينية

متقاربنآخرينزوج!تأنكما.ودقيقةمحدودةفتراتفي

فيولكن.راديويةلموجاتقويينمصدرينيكونانقد

منإليهالموادأحدهمايجدبقد،قريبينآخرينزوج!ت

وقد.نوويةتفاعلاتفىالمتراكمةالمادةتنفجروقد،رفيقه

المراتآلافبل،مئاتإلىلمعانهدرجةفتصلالنجماشوهج

المستعر.يسمىهذايحدثوعندما،أ!فالمألمعانهمن

منظور.عيررفيقحولتدورح!أنهاالنجومبعضتبدو

جذببقوةيتميزنجماأيأسود،ثقباالرفيقهذايكونوقد

منه.الضوءخروجحتىتمنع

النجمة.،المنبف!اتالمستعر؟الأسود؟الثقب:أيضاانظر

الرمزوهيداود.ترسأيضاوتسمىداودسملأ

إسرائيلدولةعلمفيداودنجمةتظهر.لليهوديةالعالمي

ممارسةعندتستخدمالتيالأشياءوفياليهوديةوالمعابد

القطبيالمجم

ول!د

،-----

--،

***
**

!*د**لا

الأكرالدببرخ

--*

اقياررائريةاالمساراتمركرفيتظهراليسار(،)إلىالشمالنجمة

المحوممحورهاحولالأرضدورانيحعلو.أحرىنجومتمتم!طها

!ملالقر!تقعانتىالحتسمالنجمةحولتدوروكأ!اتمدوالأحرى

العجوممنمحموعةساستخداماحتححالانجمةتحديدبمكنوالمحور.

دوبهي،المجومهدهم!واثاد(.)أعلىالأكمرالد!برجتدعى

.الشمالمبمةتقريبامستقيمحط!ييقعاد،وميراك

محتلفشعاراتوفيالدينيةالطقوس

لتكويزيتشابكانمثلثينمنالنجمة

القدمنذمعروفالنجمةهذهوشكل

لل!رمزابوصفهاشتهرمتىالباحثون

المصط!أما..مق!06عامقبلظهر

إلىفيعودداودترسيعنىالذيديفيد

.الميلادي

البحر.زنبقانظر:.الريشئجمة

الرؤية،سهلةنجةالشمالئجمة

عليهاتيصلهالذا.الشماليالقطبفوق

االشمالنجمة،بولاريسويعد.القطبية

بولاويقعالأصغر.أ!دبابرخشىبريقا

محوامتداداختراتنقطةمنواحدة

وثابتا.بولاريسيبدو،موقعهوبسبب

وبولاري!م!،القرونعبرأطملاحةمرشدا

النصازدادوكلما.السطوعشدةحيث

(.اللمعان)قياسالنجمةانظر:.سطوعه
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محورلأنالشمالنجمةالأبدإلىبولاريصريظلولن

يغيرلأنه،بولاريساتجاهإلىدائمبشكليشيرلنالأرض

منكلويقوم.المبادرةتسمىدائريةحركةفياتجاهه

كلوتأخذالسماء.فيوهميةدائرةبرسمالمحورطرفي

علىبريقاالأشدالنجمفإنوبذلك.عام000.26دورة

الشماليالقطبفوقمنهابالقربأو،المبادرةدائرة

سعبيلفعلى.معينةلفترةالشمالنجمةيصبحللأرض

الأرضمحورسميشير،عام21و...حوالىبعد،المثال

وبعد.الشلياقبرجفيالواقعالنسرمنبالقربنقطةإلى

نجمةالتنينبرجفيثوبانسيصبح،عام22).00حوالي

.عام26و...كلنفسهاالدورةوتكرر.الشمال

نجمةليصبحبولاريسيعود،الرحلةتكتملوعندما

.أخرىمرةالشمال

النجمة.،علم،الفلك:أيضاانظر

المساء.نجمةان!:.الصباحئجمة

الفلك،الشمص(بم)حجمالشمسانظر:الثزم.الئجملأ

اسجوم(.ا)ححمالنجمة)النجوم(بمعلم

.الشمالنجمةانظر:.القطبيةالئجمة

تنبتالبريةالنباراتمنلمجموعةاسماول!الئجمة

غربيوأواممطشرقفيوالمروجالبراريفيأساسا

جدرأحياناالزهورهذهالناسويسميالمقحدةالولايات

المرحة.الريشةأوالزريالثعبان

بينماارتفاعهيبلغرفيعطويلنباتالمتألقةوالنجمة

وأأرجوانيةزهوررؤوسأوعناقيدوتنمو.سمأ8و.03

حواليطولها،الساقفوقأشواكعلى،اللونحمرأءوردية

بنفس،خفيفةأوراقأو،قنببالرؤوسوتحيط.سم45

القماإلخشبيةأوالأشواكهذهأزهاروتشبهالزهور.لون

ألحمماطلقوقد.بامممهالزهرةسميتالذيالشهاب

وعديدالذهبوعصاالنجمزهرةعلىأيضاالمتألقةالنجمة

أل!شواك.من

المتعيره(.)النحومالنجمةانظر:.المتغيرةالئجمة

النظام)لشأةالأرضانظر:.المزدوجةالئجمة

الثنائية.النجمة(،الشمسي

عندمااكهرةلكوكبرسمىغيرألعسمالمساءفجمة

.الغروبعندالغربيةالسماءفيلامعاجسمايرى

عطاردوخاصةأخرىلكواكبأحياناالمصطلحويستعمل

التيوعطاردالزهرةمداراتولأنالمساء.فيتظهرالتي

فإن،الأرضمدارمنالشمسإلىأقربالشمسحول

ناحيةمنالسماءفيفقطيشاهداأنيمكنوعطاردالزهرة

هذافييرىكوكبأيويسمى.الشروققبلالغرب

الصباخ.نجمالوقت

أجسامولكنهاالحقيقةفينجوماليستوالكواكب

كماضوءهاتعطيلاوهي.الشمسيالنظامفيصلبة

قدماءظنوقد.الشمسضوءتعكسبل،النجومتفعل

أدركوا،الرومانعهدوفي.سيارةنجومالكواكبأنالنالم!

أحديكنلمولكن.واحدةالمساءونجومالصباحنجومأن

نيكولاسالبولنديالفلكيجاءحتى،الكاملةالحقيقةيعلم

الشمسي.النظامفيمواضعهاوعرفكوبرنيكوس

بينمنكثافةوأكثرهانجمةأصغرالئيوترونئجمة

يقاربماالنيوترونيةالنجومقطريبلغ.المعروفةالنجوم

منكثافةأكثركتلةلديهاذلكمعولكنهاكم،02

منالجملةهذهنهايةفيالتيالنقطةكانتوإذا.الشمس

حمولةيعادلماتزنصعوففإنها،نيوترونيةنجمةمادة

.الناقلاتأضخم

،كبيرةنجمةتفرغعندماالنيوترونيةالنجمةوتتكون

منالشمسكتلةقدرمرات8و6بينكتلتهاتتراوح

ثمتنهارالنجمةفإن،لذلكونتيجة.وتحترقوقودها

فائقالمستعر،المتفجرةالنجمةوتسمى.ذلكبعدتنفجر

عنهاالخارجيةقشرتهاالحالةهذهفيوتنفض.التوهج

فائقالمستعرانظر:يدور.لباأوقلباوراءهاوتترك

تتكونوهي،النيوترونيةالنجمةهواللبهذا.التوهج

نيوتروناتلتكونمعادمجتوإلكتروناتبروتوناتمن

هائلة.جاذبيةق!رةطريقعن

المراتملايينأقوىمغنطسيمجالالنيوترونولنجم

المجالهذاويعمل.الأرضعلىقوةالمغانطأكبرمن

مجالآيكونفهو.جسيماتمعجلبمثابةالمغنطسي

النجم.سطحمنوالبروتوناتالإلكتروناتيدفعكهربائيا

منشعاعاالجسمياتهذهتولد،الحالاتبعضوفي

يتدفقآخرإشعاعأيأوالسينيةالأشعةأوالراديو،موجات

النجم.من

.ام389عامفيالنيوتروننجوموجودالعلماءوتوقع

عندماأم679عامحتىفقطن!يةمجردالتو!وكان

كهربائيةنبضاتإنجلترافيالراديويةالتلسكوباتالتقطت

بعدفيماالعلماءخلصوقدالفضاء.فيجسممنمنتظمة

نجومبالفعلهيالمنبضاتالمسماةال!جسامهذهأنإلى

.المنبفات:نظرا.نيوترون

علم.،الفلك؟الشهابان!:.الهاويةالئجمة
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البحر.نجمةسمكةيشبهبحريحيوادالهشةالئجمة

جميعقيعانفىالحيواناتهذهمنكبيرةأعدادوتعيش

منبالقرب،أ!همحلةاالمياهفىوكذلك،العالممحيطات

تعيع!لأنها،كثيرةأ!أحوافيرؤتحهاولايمكن،الشاطئ

تحتبئأو،المرجانفيأو،الشقوقفيأوالصخورتحت

الرمل.أوالوحلفي

بأذرعهاالهشةأضجمةاأسماكأنواعأكثروتتميز

سعمكةأذرعمن،ومرونةطولأاكثرالأذرعوهده،الخمسة

النجمة.

نجمةالأحيانبعضفىالهشةالنجمةمعمكةوتسمى

أطلهتوقد.والثعاب!تأذرعهابينللتشابهوذلك،الأدعى

قدالأنها،الهشةالنجمةسمكةعلىالهشةالنجمةاسم

تنموتملخطر.تتعرضحينماأذرعها،منأجزاءتطرح

لوضحعذراعهالحيوانويستخدمبعد.فيماأخرىأذرع

في،جسمهوسعطفيالذراعهذاويوجد،فمهفيالطعام

نحوالمفتوحالوحيدالجزءالف!اويعتبر،منهالأسفلالجزء

المجمةسمكةأذرعوتختلف.الكيستشبهالتىالمعدة

لاتوجدالأولىبان،العاديالنجمةسمكعنالهشة

أسماكوتأكل.تناسليةأعضاءأو،للهضمأعضاءلديها

وأحيةكانتسواء،الصغيرةالحيواناتالهشةالنجمة

منالأسفلاالجزءشيالموحودةالنحيلةالقنواتوتسمى

وتستحدمهاالخرطومية،االأقدالاأ!شةاالنجمةسمكةأذرع

أج!من،صغيرةبحركاتوالقيام،التنفسفيالسمكة

فمها.فيالطعاموضعفيتساعدهاكماحولها،ماتلمحم!

اسماكعندالخرطوميةالأقدامفوقماصقرصولايوجد

.الأخرىالنجمةأسماكعنديوجدمثلما،الهشةالنجمة

البحر.نجمةالجلد؟القنفذيأيضا:انظر

والسحثواللمس!التممسفيأدرعهاتشحدمالهشةالنجمةسمكة

الكاريمي.المحرفيالصورةفىالموضحالموعهداويوجد.الطعامعر

السفير.انظر:الهئد.ئجمة

رئي!أولأم(.639-091)1ديمدننجو

استولتأنإلىأم559عاممنذالجنوبيةفيتناملجمهورية

عاموقتلتهالسلطةعلىالجي!تىضباطمنمجموعة

.أم639

حكومي.لموظفابناوكان،فيتنامومعطفىديمولد

استقلالحركةفيعمل،العشرينالقرنأربعينياتوخلال

.فيتنامعلىالشيوعيينمميوةوعارضفرنساعنفيتنام

يقودهاالتيالثوريةالقواتهزمت،أم549عاموفي

الدولةوانقسمت،فيتنامفيالفرنسيةأغواتاأسشيوعيونا

داي،باووعين.الشماليةوفيتنامالجنوبيةفيتنام:قسم!تإلى

رئيساديموانتخب.لوزرائهرئيساديم،شيتنامإمبراطور

.أم559عامجمهوريةفيتنامأصبحتعندماللجمهورية

فرقتهالذيلبلدهالنظامبعضديمأعادأجداية،اوفى

مستبد،حاكماإلىانقلبأنأجثماسرعانوأصكن،الحرب

الخاصةالشرطةقواتوكانت.منهالناسنفورفازداد

إيقافعنعجزديمأنكما.وحشيةفيمعارضيهتسحق

هجومهمفي(الشيوعيونالعصالات)رجالالفيت!صنجثوار

الحنوبية.فيتنامقرىع!

.فيتنامحرب،فيتنام:أيضاانظر

القمالقمننوعالنجودقماش.قمالق!الئجود،

أضكوين،مختلفةألوانذاتحيوطمنومصنوعمنسوج

كمعلقاتيستخدمالنجودقماشومعظم.رممماوصورة

ومثل،نولعلىالنجودينسج.الداخليةالجدرانعلى

خيوطمنالنجوديتكون،الأحرىالمنسوجةالخامات

اللحمة.تكونالتيالأفقيةوالخيوطالسداةتكونرأسية

ومنفوقمناللحمةخيوطبلفالنجودمطرزويقوم

بالطريقةالمنسوجالقماشوفي.بالنولالمرتبطةالسداةأسفل

فنفيولكن.واللحمةالسداةمنكلرؤيةيمكن،العادية

النساجويحصلتماما.السداةاللحمةتغطيالمطرز،أضسيجا

علىللتوأكم!!صفكلخيوطبحزمالنتيجةهذهعلى

ويعمل.الرينتمةتسمىبالمشطشبيهةبأداةأصسابهتاالصف

الرسميسمىشكلاويتبعالمطرزالنجودخلف!منالنساج

وعند.الخيوطوألوانالتصميميوضحالذي،التمهيدي

العكسيالجانبعلىيظهرالتصميمفإن،النسيجاكتمال

الأكثرالخامتينوالصوفالكتانظلوقدالتمهيديللرسم

والفضة.أرزهباخيوطجانبإلىامشعمالا

فنأساليبأقدمأحدالنجودصناعةتعد.تاريخيةنبذة

التاريخ،قبلماعصورمخذلدأقديكونولربما،النسيج

التياشواياتوكذلك،وجدتقما!ماشأقدملكن
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قبلعشرالسادسالقرنإلىتاريخهايرجععنهكتبت

فيبما،القديمالعالمفيمتعددةمناطقمنوهىالميلاد.

وبيرو.والصينوبابلمصرذلك

الوسطىالعمسورفيأوروبافىالنجودقماشوازدهر

السادسالقرنوحتىالميلاديعشرالرابعالقرنمنذخاصة

للقلاعمنهمجموعاتتنتجالختصةالمشاغلوكانتعشر.

رسمعلىمعتمداالنساجينمعظمعملوكان.والكنائس

كانمعظمهولأنآخر.فنانبرسمهيقوممتكاملتمهيدي

عزلفييساعدكانالنجودنسيجفإن،الصوفمنينسج

والنبلاءالملوكوكانيزينها.كانمثلماحرارياالغرف

جذابةأجواءلإيجادسفرهمعندمعهمالنجوديأخذون

ساحةفىخيامهمداخلأحيانايعلقونهاوكانوا،ومألوفة

المعركة.

النجودقمالقلصنعرئيسيمركزأولباريسأصبحت

مجموعاتأقدممنواحدة،الغضبوسفرأوروبا،فى

السبعينياتخلالهناكإنتاجهاتم،الموجودةالنجودقماش

القرنوخلال.الميلاديعشرالرابعالقرنمنالثمانينياتأو

فرنسا،فيأراسأصبحت،الميلاديعشرالخامس

قماشلصنعمشهورةمراكزبلجيكافيوتورنيوبروكسل

النجود.

الوسطىالقرونفيالنجودأقمشةمعظموتصور

وأالمقدسوالكتاب،القديمةوالأساطير،التاريخمنمشاهد

كخلفية.ملفلوريتصميملهمنهاوالعديد.اليوميةالحياة

ويتكون(.زهرةالألفتعنيفرنسيةكلمةو)ملفلور

علىموزعواقعيبتفصيلوالزورأقالأزهارمنالتصميم

الذيالحائطمثلمسطحةتبدوالصكمورةيجعلمماالخلفية

الألفيةالنجودهذهمنمشهورةمجموعةوتعرف.تزينه

.القرنوآحاديالسيدةباسماالأزهار

صمم،الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةوفي

منلمجموعةممهيديةرسومات،رفائيلالإيطاليالرسام

،اللوحاتتشبهوكانق،الرسلأعمالسميتالنجود

وتركتالأبعاد.ثلاثيةمساحةفيتظهرأشكالوبها

النجودقماشتصميمعلىكبيراأثراالواقعيةتراكيبها

بعد.فيما

أوروبافيالازدهارفىالنجودصناعةوا!متمرت

الميلاديين.عشروالثامنعشرالسالغالقرنينخلال

حيكتمطرزةفرنسيةنجودأقمشة

عشرالخامسالقرنأواخرفي

هدامتلويتكون.اليمينإلى،الميلادي

العددكثيرةوأوراقأزهارمنالتصميم

.فوقالتصمي!امنتفاصيلوتظهر

النجودقمالقمنالنوعهذايسمى

جزءوهوالنافورةعندالقرنأحادي

بميدتعرفمشهورةمحموعةمن

.القرنأحادي
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المراكز.أشهرمنواحداباري!ك!فىجوللنمصنعوكان

وفرانسواروبنزبولبيترمثل،مشهورونفنانونضموقد

لمصانعتمهيديةرسوماتجويا،وفرانسسكوبوشر

.عديدة

التاسعالقرنحلالالنجودقمالث!صناعةوتراجعت

فييستخدمالحائطورقأصعبحعندما،الميلاديعشر

أ!ناعيةاالثورةساعدتوقد.واسمعنطاتعلىالمساكن

التاسعالقرنأواخروفي.الحرفهذهمثلاختفاءفيأيضا

الفنونحركةموريسوليمالإنجليزياأنشأ،الميلاديعشر

ال!أ،حلتأ!تيااليدويةالحرفإحياءأجلمن،والحرف

اليدويالنسيجوسائلكتشافاأعادكدلكمكانها.

تأثيراموريسأف!صارأثرتوقد.المظهلمةأ!صورافيوالصبغ

العشرين.القرنفنانيعلىكبيرا

أغرنسيةاالفنانةأدخلتالعضرين،القرنبدايةوفي

أوبسنفىالمحدث!!أغنانيتاتصاميماامحتخداملورساتجان

القرونمنذالنحودقمالقأ!شاعةمهممركزوهيلفرنسا،

نهايةبعدللحرفجديدإحياءحدثوقد.الوممطى

.أم459سنةالثانيةالعالميةالحرب

الفنانونقام،العشرينالقرنمنالخمسينياتومنذ

ومتعددةجديدةأشكاللصنعوالنسيجالموادعلىبتجارب

.الجدراننتزيينالمستخدمالنجودلقماش

العلم.انظر:.والشاراتالئجوم

رئيسأصإت(.-ام)623ئدوفاننجوين

أبريلوفي.فيتنامحربخلال،أم679عامالجنوبيةفيتنام

السياسيينخصومهمنشعديدضغطوتحتأم،759عام

علىالمساعدةبأملمنصبهمنتيوا!متقالأصشيوعي!تاغير

الجنوبية.فيتناموحكومةالشيوعيينبينالنارإطلادتىإيقاف

أسعبوعبحواليذلكبعدانتهتفيتنامحربولكن

الجنوبية.فيتنامعلىالشيوعيينباستيلاء

فيتنامفيللدفاعووزيراأصزراءالرئيسنائباتيووكان

عامحتىأم659عاممنوخدم،أم659عامالجنوبية

المديرينلمجلسورئيس،الدولةرئيسمنصسبفيأم679

لل!صمةتنتمىأعضاءعشرةمنمكونةتنفيذيةالجنة

(.الجنوبيةفيتنامتح!صمكانتالتيالعسكرية

بقيادةعسكريكضابطوقام.رانجفانفيتيوولد

بسلفهأطاحالذيالعسكريأضمرداخلالرئيسيهجوم

عامفيالجنوبيةفيتنامرئيس،ديمدننجوالرئيس

عامال!صاثولي!!الرومانيالمذهبتيوواعتنق،أم639

.أم589

.فيتنامحرببمفيتنامأيضا:انظر

أحمد.(-م8291،هـ-أ43)7أحمد،نجيب

،الأطفالأدبفيتخصصمصريمؤلف!.نجيبمحمود

حاز.أغاهرةاجامعةمنالادابفيالماجستيرعلىحصل

فيالدولةجائزةأهمها:منالآدا!فيتقديريةجوائزعدة

منوالفنونالعلومووساح!،مأ729عامالأطفالاأدب

معستوىعلى،الاولىوالجائزة،أم739عامالأولىالطبقة

دارأقامتهاالتيالتعبيريةأغنونامسابقةفيالعرليالوطن

نحوبتأليفقام.ام989سنةبالكويتالعلميةالبحوث

منهطبعأحدها،للأطفالأعتابةاميدانفيكتاب003

حكاياتسلسلة:مؤلفاتهأهممر.نسخةملاي!تتسعةنحو

السيرة؟الأزرقالعصفور

خ-ر-حكايات،للأطفالالنبوية

-3-معارفدائرة،واختراعات

ر!:؟--موسوعة؟للأطفالمصر

7-ر!-جاتإلى،للأطفالممر

صلمار"ص:!ءالبحوثعشرات

!!س--خ7--ء-؟77اتأسد.افىونوقشت بم-7شغعرصم!اشىوالدراسا!

حولالدرامعيةوالحلقات

نجيبمحمودأحمدمحتلففياللأطفالأدب

العربية.الدول

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.19911أهـ،141

نجيب.الريحانى،ان!:.الريحاليلجيب

نجيب.،العازوريانظر:.العاروريلجيب

نجيب.العربيدى،انظر:.العربيليلجيب

.(-أم119،أهـ-)932محفوظنجيب

عامالأدبفىنوبلجائزةحازكبير.عربيروائي

.أم889

قسمالآدابليسانصعلىوحصلبالقاهرةوأرر

أم(،349-الأول)فؤادالقاهرةجامعةمنالفلسفة

للرقابةعامامديراعملحتىالحكوميةأ!ظائفباوتدرخ

إدارةلمجلسرئيساثمأم959الفنيةالمصمفاتعلى

الثقافةلوزيرومستشاراأم،669السينمامؤسسة

.الأهرامبجريدةفكاتبا،ام689

الاجتماعيةالروايةثمالتاريخيةالروايةبكتابةبدأ

خلالمنالمصريألمجتمعمشكلاتمعالجةإلىوانتقل

-الشوققصر-القصرين)بيناشوائيةالثلاثية

الأحياءفيالحياةيسجلأدبيعملوهي(السكرية



-1091أهـ،504-أم)931محملى،نجيب

أولكانمصريدولةرجلنجيبمحمدأم(.849

بالخرطومولدلوزرائها.رئيسوأولللجمهوريةرئيصر

التحقثم،بالخرطومالتذكاريةغوردونبكليةتعليمهوتلقى

العسكريةبالأكاديمية

وعينفيها،وتخرجبالقاهرة

.المصريبالجيشضابطا

فينجيبمحمدعمل

خلالالعامةالأركان

وكان،الثانيةالعالميةالحرب

لسيناءبالإنابةحاكما

البحرلمديريةوحاكما

الحدود.بفيلقالأحمر

نجيبمحمدقائد،لواءبمقامعميذاوكان

924النجيل

عاميفيبفلسطينالمصريةللقواتالثانيوالقائد

عامفيالمشاةكتيبةقيادةتولىثم،أم-949ا489

ونالالقانوندرس،العسكريةخدمتهوخ!ل.أم159

.الحقوقليسانس

للضباطالتنفيذيةللجنةرئيسانجيبمحمدكان

الملكوأمرأم،529عاميوليوبثورةقامتالتيالأحرار

لواء.برتبةقانغاعنهافتنازل،فريقرتبةإلىبترقيتهفاروق

بعدللوزراءورئيسا،الثورةقيادةلمجلسرئيساوأصبح

الثورةقيادةمجلسأعلنوعندما.أم529يوليوثورة

ينأم،539يونيوفيالأولىالمصريةالجمهوريةقيام

وزراءرئيسوأولللجمهوريةرئيسأولنجيبمحمد

قيادةفىالضباطزملائهوبينبينهخلافوحصللها.

جمالمحلهوحلمناصبهجميعمنفامشقالالانقلاب

عنذلكبعدوغابام459أكتوبرفيعبدالناصر

السياسة.مسرح

أديبانجيبمحمدكان،بالسياسةعملهجانبوإلى

معرمصيركتابام559عاملهنشربليغا.وخطبا

كلمتىأحدهما،كتابينالسياسيعملهفترةبعدوكتب

للجمهورية.رئيساكنتوالآخرللتاريخ

.جمالعبدالناعر،،تاريخمصر،:أيضاانظر

وأكثرهاالنباتيةالمملكةفيالفصائلأكبرمنالئجيل

الأرضبقاعكلفيالنجيلأنواعبعضوتوجدتخوعا.

،والصحاريالمستنقعاتفىالنجيلأنواعوتنموتقريبا.

،الحارةالالمشوائيةوالمناطقالمتجمدةالقطبيةالمناطقوفى

.المتجمدةالباردةالجبالوعلى،الصخريةالأراضيوعلى

المناطقبعضفيالرئيسيةالنباتاتالنجيلأنواعتمثل

الأشجار،منالخاليةوالسهولالبراريمثلالطبيعية

وأنواعالمروجفيالموجودةالقصيرةالأنواعبينوتتفاوت

قصبأعوادمنهاتصنعالتيالطويلةالخشبيةالخيزران

أنواعوتستعمل.الأثاثمنهايصنعكماالسمكصيد

والشعيروالشوفانالقمحمثل-للحبوبالمنتجةالنجيل

وأنواعالحلوىوأنواعالخبزلعمل-الشاميةوالذرة

السكرمعظموياتى.أخرىعديدةومنتجاتالبلاستيك

السكر.قصبيسمىنجيلىنباتمننستعملهالذي

أنواعبعضوسيقانأوراقمنالورقت!شيعويمكن

النجيل.

الطبيعية،المناظرتجميلفيأيضاالنجيليساهم

الطيعية،المواردعلىالمحافظةفيبارزادوراو!دي

والملاعب،والمتنزهاتللمروججذابةمسطحاتويكون

التعرية.منالخصبالتربةلحمطححفظعلىويساعد

جسيماتجذورهوتربطالتربةسطحالنجيلويغطي

1!ئم?3،صكا7
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وألسهولةالرياحبهاتعصفلاحتىببعضبعضهاالتربة

.المياهتجرشها

فياللونأحضر،أخباتاتابقيةمث!!متله،والنجيل

تعرفالتيالخضراءالمادةعلىيحتويلأنهبمالعادة

طريقعنالمادةهذهوتساعد)اليخفور(.بالكلوروفيل

إنىالشمسضوءتحويلعلىالفوئىالتركجبعملية

بها.يتغذىالذيوالحيوانأضباتامنهايستفيدطاقة

النجيلنبات

الأعضاءرئيسي!!،جزءينمنالنجيلنباتيتكون

الخضريةالأعضاءوتشمل.الزهريةوالأعف!اءالخضرية

كلوعمليةعلىتحاشظوهي،والأوراقوالساقالجذور

اكتىالأجزاءافهيالزهريةالأعضاءأما.النبات

)الأزهارالأسديةوتشملالأزهار.اتنشأمنها

ثلاثأووابن(المؤنثة)الزهرةالمدقةتشملكماالمدكرة(،

هماالراحعةاحمميقاداصلوعيرعرتمتستملبرمودانجيلأجزاء

.والرئداتالريزومات

والأعضاء.فليساتتسمىورقيقةصغيرةحراشف!

تنئالبذورزهريةعناقيدشمك!!فيتتجمعالتيالزهرية

النجيلأنواعوتتلقح.الجديدةأضباتاتامنهاتنموالتي

اللونحضراء،صغيرةأخالبافيوأزهارها،الرياحلوساطة

واضحة.وغير

فوقوسوقبالخيوطشبيهةليفيةجذوروأطنجي!!

وهذه.الأوراقمنهاتنموالقصبتسمىالأرضسم!

بينالمسافة)أيسلامياتوعقدمنمكونةالسوق

،السلامياتلكن،صلبةدائماوالعقد(.الساثعقدتى

أنواعوبعضجوفاء.،القمحمث!!،أضجيلاأنواعبعضرفي

تنموتحتالجذريةالسوقتسمىزاحفةسوتأ!اأضجي!ا

تسمىزاحفةسوقالآخرولبعضها.الأرضاأسص!ث

نإبل.الأرضسطحفوقوتنمو()الستولونالرئدات

وينتشر،والرئداتالريزومات:النوعانأ!اأخرىأنواعا

أضكوينالنباتعنبعيداوالرئداتاشيزوماتمنحل

.جديدةنباتات

ورقةكللأنالصفينذواتالنجيلأوراقتسمى

وتتألفتحتها.التيللورقةالقابلالقصبةجانبعلىتنمو

الغمديلتف.وعنقولسينونمثلغمدمنورقةحل

ورقةيسمىالذي،والنصل.عقدةحولفوقالقصبةحوا!

ضيقامسطحاعادةي!صنأحيانا،الحصبناصريهتعر

النصليلتقىحيثاللسينينمورأخمد.اقمةمعوموصولآ

صفاتشبهأورفيعةصفيحةشك!!فييكونقدووالغمد.

حيثالورقةظهرعلىالعنقوينمو.الجفنأهدابمن

أخمد.واالنصليلتقي

أنواعوتموت.معمرةأوحوليةالنجيلأنواعتكونوقد

بذرةزراعةمنولابدالنمو؟موسمنهايةفيالحوليةالنجيل

المعمرةالنجيلأنواعأما.التالىالموسمبدايةمعجديدة

كلفىأخرىمرةوتنموالشتاءفصلخلالحيةفتبقى

.عام

النجيلياتأنواع

الأهميةذاتالنجيلياتأنواعتصنيف!يمكن

رئيسية:مجموعاتستفىالاقتصادية

الخضيرنجيليات2والعلفالمراعينجيليات-أ

السكرقصب5-الحبوب4-الزينةنجيليات3

أهميةلهاالنجيلياتبعض.الخشبيةالنجيليات6

خضير.نجيلياتأووعلفامرعىفت!صنمزدوجة

المراعينجيلياتتوفر.والعلفالمراعىنجيليات

النجيلويعد،الحيواناتتتناولهالذيالغذاءمعظموالعلف

والماعزالأبقارمثلالرعويةالحيواناتلعذاءالرئيسيالمصدر

هذهتأكلالشتاء،فصلففي.والضأنوالخي!!
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لاللونوالزهرةالأخضرباللونالمساتيظهر.الزهريةوعماقيدهاأسجيليةاالمباتاتم!ممتةويص!أد،5الحدوليوضحالشائعةالنجيلأنواع

.لأسودا

برمودانجيل

محتلفة.أحرىأسماءلرمودالححيل

و!ي،الشيطاننجيلرمودا!يوتسى

وفىالكولك،نجيلإفريقياحو!

.دوبالهدو!يعكرلتق،أ!متراليا

ارلماعإليالححملسالوعهداويممو

!عويزر!مبم،3و.51ليريتماوت

!مددشاالاكتراللحاصقديواسعقلط

وترمرعىكححيلويستعصا!.العالم

انتر،فيالنمومعدلاتاحسرويملغ

الخصبة.

الملساء()البرومناعمةعلمة

العالمنجيلأدواعسالاعمةأعلمجةا

وهو.المراعىوعلصللتبرتررع،اغديما

رهريةعاقيدولهالورقكشيرسات

ارتماعإلىوتسمو.وفضفاضةمشمترة

دط!طولوشماوتمتر!دحوإلىيصل

عرصثاويصلسم3و.1ءبيرالورقة

طم.أ3إلى

السودانحششمة

الدرةأ!اعمىنوعاحسوداداحشيشة

الترسحيدةلوعيةممهتنتحالدي

المطمورةوعل!المراعيوعل!المجفرو

ولهاالحفا..وتقاومبسرعةتمولألها

رفيعة.ورقوأنصالرديعةسوقعدة

2/1ينيتماوتارتماعإلىوتسمو

أرهارهاعساقيدطولوشماوتومتري!.

الحال!ت!عف!و!ي34.وه15بير

للمواتي.سامةتكودقد،الحاصة

حضعسط!صبهنم

!صرعلإ؟(

!ح!/1!لمبرئؤمصي

س!!كف!!ممو!ال!

\؟سطؤآ!ءبرضرزمخ!ممث!/+

؟-3ألأ.!*الم

3!!لم!إ

!!دلىالمالأ-!

ئم-ح!أ!حم

؟لأ!!

لم/-؟-!

رزسبهير؟:

صير!!!

وأتبنأومجففحشيعقشكلفيالنجيلالحيوانات

وأكالنجيلمطمورأومكمورعلفأي،صوامععلف

الصوامع.فيوالمحفوظةالمقطوعةالحبوب

والعلف:المرعىنجيلمنالمهمةالأنواعتشمل

والزوان.والباسبالمالثعلبوذيلوالفستوكةالدانثونيا

الكرةنصففىالنجيلياتأهمإحدىالدانثونيا.

ونيوزيلنداأستراليافيجدامعروفةوهى.الجنوبي

وأالفضيالنجيلالأ!شراليونويسميهاإفريقيا.وجنوب

أستراليا،فيالعلفنجيلياتأجودمنويعد،والآبىنجيل

والدانثونيا.التربةأنواعكلوعلىالعامطوالوينمو

فيوالاقتصاديةالمهمةالمراعىنجيلياتمنأيضا

.نيوزيلندا

فيالانتشاروأسعةبأنهاالفستوكةوتعرف.الفستوكة

المزروعة،الأنواعوأهم.العالمفيالمعتدلةالمناطقجميع

البستاننجيل

فىواسعلطاقعلىالسمشادبحيليررع

لشسم!توكت!!للمراعىالمعمدلةالمماطق

ويط!،حرمشكلفىويحموالأ!ار.

!ليل.مرم!أكترإلىسوقهاارتماع

أرهارهابرؤوسعليهاالتعر!طوممكر

منعاقيدم!واللؤلفة،لبيضالشميهة

أحدوهوالمفسحيةأوالحضراءالسيلات

فصل!يتحصرالتيالححيلألواعأول

الرديع.

الناعمالمروخنجيل

أملأيكافيالاعمالمروحبحبطيعر!

ويزرع.الاررقكتاكيسحيلالشمالية

وت!!.مراعيكمحيلياتواسعطماقعلى

ررقاء.أورماديةسأوراتومزودقاسوهو

كمقدمةالشكلسقوسالورتلصلرأس

03يردتماوتطولإلىويسمو.السمحه

37.وه

تيموثييخل

كتي!.المسشعملةالمهمةالسحيلأدواعس

ساللولهصل!تركيادونجيلىوهو

دلكوم!،حزمفىمتراصةأسطوانيةطويلة

(.القط)ديلالآحرالمتحائعاسمهايأتى

ليريتماوتارتفاعإلىتيموتينجيلويحمو

حزماالمتعددةسووووت!صلىسمأ.و.05

الحوداتالماطقفيويزدهرويحمو.كبيرة

الر!.البارد

!ييي!أمصر

61!!لمبهيممم!س

+كلغأ؟

؟؟،؟

وتزرع،والرطبةالباردةالمناطقفيتنموالتيالمروجفستوكة

وفستوكةوتبنا.للمراعيلاستعمالهاواسعنطاقعلى

فستوكةوتنمو.وقاسيةوضيقةمسطحةأورأقلهاالمروج

الجبالسفوحوعلىالرمليةالتربةعلىجيدانمواالأغنام

القيمةذاتالرعويةالنجيلياتأنواعمنوهي.الجافة

منالقليلإلافيهالايعيشمناطقفيوتنمو،للأغنابمالعالية

.الاخرىالنجيليات

كتلةفيالثعلبذيلسنيبلاتتنمو.الثعلبذيل

الأنواعوتنمو.الثعلبذيلتشبهبالعنقودشمبيهةكثيفة

الباردةالمناطقفى،مزروعةأوكانتفطرية،الختلفة

،الموجودةأهالأنواع،المروجثعلبوذيل،والرطبة

شكلعلىالرطبةالخصبةالتربةفيويزرعأوروبا،في

ذيلأنواعمنالكثيرويعد.والمروجالمراعينجيل

ثعلبذيلىنباتوينمو.الضارةالحشاشمنالثعلب
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فىالضارةالجوععشبةباسماأيضاالمعروفالحقول

فيجيدةبصورةوينمو،للزراعةالصالحةالأراضي

ويصعبأضقيلةاأنتربةذاتوالذرةالقمححقول

منها.التخلص

طبيعياتنموالتيالنجيلياتأنواعمنيعد.الباسبالم

وأحدبأمريكا.المعتدلةوالمناطقالا!متوائيةالمناطقفي

،دالاسنجيلأوبوارباسمأيضايعرفالباممبالمأنواع

عامأ!شرالياإلىالجنوليةأمريكامنامعتجلبقدوكان

المناطقفيأيضاالنجيلمنالنوعهذاويزرع.أم198

.المتحدةأ!لاياتاجنوبىوفيإفريقياجنوبمنالرطبة

والمئنطاتعلىيزرعوفيرنموذوصيفينجيلوهو

فكتوريارويلزساوثنيوفيالريفيةالألبانبمزارع

بأ!شراليا.كوينزلاندوهضاب

باأوررفيشائعانوعااشوادنجيلىيعتبر.الزواننجيل

إلىأيضاوأدخ!!إفريقيا.وشماشآلمحيامنالمعتدلةوالمناطق

الزواننجيليسمى،نوعأه!اروأستراليا.الشماليةأمريكا

ورفيعة.ملساءسوقولهوس!يقوينباتوهوالمعمر،

ذاتوضيقةطويلةسنابلعلىالخضراءالسنيبلات

بذرماأولالنجيلهذاكانو.أصسوقاأعلىفيصفين

أوروبا.فيعلفمحصوللاممتخدامهبمفردهوزرع

أنواعمنخليطادائماالماضيفيوالمراعيالمروجوكانت

منالإيطاليالزواننجيلويعدالخت!فة.النجيليات

شوكيةشسعيراتوأ!الحولينتعيشوقد،الحوليةالنباتات

فىمستوطنهذاالقيمالعلفونباتسنيبلاتها.منتبرز

فيالانيزرعل!سنهالمتوسعط،الأبيضالبحرومنطقةأوروبا

المعتدلة.المناطقأقطارمعظما

نجيلياتوتشتمل.الأخرىوالعلفالمراعينجيليات

ويعرفأضاعماالمروجنجيلعلىالأخرىوالعلفالمراعي

البستانونجي!!الأزرقحضتاكيبنجيلالشماليةأمرجكافي

)يعرفتيموتيوعشبالسودانوحشيشةالناعمةوالعلفية

(.القطبذيلأيضا

لتغطيةالخضيرنجيلياتتستخدمالخضير.نجيليات

وملاعبوالمروجالجولوروميادينالرياضيةالعساحات

المستعمراتنجيلمثلالخضير،نجيلياتوبعض.الأطفال

تنمو،الزوانونجي!!الناعمالمروخونجيلاشاحفوالنجي!!

بينما،برودة!ثرالأاالمناحذاتالمناطقفيأجودبطريقة

ونجيلالبساطوحشيعقالبرموداونجيلالباهيانجيليزرع

المناطقفيزويسياونجيلأوجستينسانتونجيلالجريش

الأزرقوالنجيلالجاموسنجيلويستعملدفئا.الأكثر

الخضراءللممسطهحاتالمتوجوالنجماالمضغوفستوكة

للجومقاومةالأنواعأ!ضرمنأاللأنهاالجافةبالمناطقوالمروج

.والجافالحار

بوجودالزينةنجيلياتوتتميز.الزينةنجيليات

فىوتستعمل.أ!شكلاريشيةجميلةزهريةعناقيد

.الأحرىالطيعيةالمساظرومناطقوالمتنزهاتالحدائق

وعشبةالفضىالصيننجيلالشائعةالأصنافوتشمل

العنبي.والنجيلالبمباس

المحاصيلأهممنالحبوبنباتاتتعتبر.الحبوبنباتات

التيالحبوبالنباتاتهذهبذوروتوفرالعال!ا.فىأخدائيةا

الحبوبنجيلياتوتسمى.دقيقإلىلتحولتطحن

والذرةوالشوفانالشاميةوالذرةوالأرز-القمح

حبوبأوبالحبوبالأحيانبعضفىأصدخنوا

.الغلال

الغذاء.مصادرمنمهمامصدراأغمحايعد.القمح

الما:ولتغذللر.أاقملالقم!نساتات سيهيهعيخصج!.!

القهـحبوبوتطحن.صوامعأعلافأوتبنش!ط!ى

أصنافعملفيالدقيقويستعملدقية!،إلىلتحوأ!

والبسكويتوالأقراصالخبزمث!الغذاءمنمحتلفة

الإفطار.وجباتوحبوبوالمعكرونة

منأيضاوالمولتوالنخالةالقمحبذورأجنةوتنتج

البروتينمننوععلىأغمعاحبوبوتحتوي.القمح

إليهالمضافالعجينتمكنالمادةوهذه.جلوتينيسمى

ثانيمنصغيرةجيوببت!صينوذلك،الانتفاخمنالحميرة

منالعظمىالغالبيةتعرفر.العجينفيأحصبونا!سيدأ

للاحمراريميلبنياي!صنقدالخبزوقيمالحبز،بقمحأ!محا

ارتفاعهيتفاوت،حولينباتوالقمحأليض.بلوني!صنأو

شبيهةزهريةعناقيدله،ونصفمتروديسيمتراتستةل!ت

المعكرونة،بقمحأحياناالقاسيالقمحزيعرفأصسالل.با

وأنواعالجيدةالاسباجيتيمعكرونةلعمليصلحلأنه

يميلبنياأواللونأصفريكونوقد.الأخرىالمع!صونة

لقمح.ا:نوا.للاحمرار

فيالبشرلملايينالأمماسيالغذاءالأرزيمتل.الأرز

منالرئيسيانوالنوعان.أصش!تالمئاتالعالمأجزاءجميع

المرتفعة.المناطقوأرزالمنخففمةالمناطقأرزهما:الأرز

الأراضيفيمعدلاتهأحسنفيالمنحفضةالمناطقويخموأرز

الأمطارعلىالمرتفعةالمناطقأرزيعتمدبينما،بالمياهالمغمورة

اللازمة.انرطوبةلتوفير

الأرزفهناك.أشكالعدةفيالأرزالناسيأكل

قشرته.وإزالةطحنهبعديؤكلالذيالمطهبوخالأبيض

المهمة.الأغذيةأحدوهوالنشا،منأبأخاافيويت!صن

منكثيرلإعدادالأرزودقيقالأرزمنكلويستعمل

فيأيضاالأرزيستعولكماالإفطار.وجبةمأكولات

التجميليةوالمستحضراتالحلوىوأنواعأعحولاصناعة

مميقانوتوفر.والخلوالعجينالغسيلونشااللاصقةوالمواد
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والقبعاتالمكانسعملفييستعملالذيالقشالأرز

الأرزقشويحرق.والصنادلوالأكياسوالحبالوالحصير

إلىالأرزنباتوينمو.المنازللتدفئةالعالمأجزاءبعضفي

زهريعنقودولهومترينمترنصفبينيتراوحارتفاع

الأرز.أنظر:.حولينباتوهو.مترابط

بالحنطةأيضاالشاميةالذرةتعرف.الشاميةالذرة

جدامهممصدرالشاميةوالذرةالأقطار.بعضفيالهندية

والدواجن.للمواشيالغذاءمصادرمن

ودقيق.وزيتمسحوقإلىالشاميةالذرةوتحول

والذرة.محمصةأوسكريةحبوبشكلفيأيضاوتؤكل

ومترمتر،بينيتراوحارتفاعإلىينموحولىنباتالشامية

سنابل،شكلفيشرابةاسماققمةفىوينموالمتر.ونصف

التركيبةأوالأكواز،وتكون.المذكرةالزهريةالبنيةوهي

.للساقالجانبيةالفروععلى،المؤنثةالزهرية

المواشي.لتغذيةالغالبفىالشوفانيزرع.الشوفان

النشوية،الأغذيةمثل،الأغذيةعملفيأيضايستعم!!كما

ارتفاعإلىينموحوليالشوفانونباتالإفطار.لوجبة

الساققمةمنوينمو.أم2،ومترنصفبينيتراوح

البذور.منمفتوحفضفاضعنقود

والدخن.الذرةحبوبتشملالأخرىالحبوبنباتات

إنتاجنصفمنأكثرالسكرقصبيوفرالسكر.قصب

تفلتسمىالأليافمنبنوعأيضايمدناكماالسكر.منالعالم

وأنوأعالبناءألواحصناعةفيتستخدمالتيالسكر،قصب

قصبونبات.المنازللتدفئةوقوداتستخدمكما،البلاستيك

.م5.4ومترينبينيتراوحارتفاعإلىينمومعمرنباتاسمكر

علىالخشبيةالنجيلياتتشتمل.الخشبيةالنجيليات

لبناءوتستعملبالخشبشبيهةسيقانولها.الخيزرانأنواع

امشعمالويمكن.والأثاثوالجسوروالقواربالمنازل

كماأكثر.أوسم3.عرضهايبلغألواحعملفىسيقانها

الصلبة.العقدإزالةبعدللمياهكمواسيرالمشعمالهايمكن

م37إلىيصلقدارتفاعإلىينمومعمرنباتوالخيزرأن

.الساقأسفلعندسم3و.15بينيتراوحوسمك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:وانظر.المرجانظر:بها،والعنايةالمروجنجيللأنواعبالسحبة

النجيلأنواع

العكرشالدضالرمالأخت

لقص!الذرةالأرزا

الس!قص!الميصاءالذرةعمتب،البروم

القمحالشاميةالدرةعش!،التيموثية

الكلئيةنماتسدبير،الساالجاودار

المرجيةالشعيرأحسوداناحشيشة

الشوفاننبات،دلحيزراا

صلةذاتأخرىمقالات

القشالشسبالتبر

المرعىالصناعيالشمبالطبيعيةالحشائحق

الضارالشسبالحجوب

الخفير(.)نجيلياتالنجيلانظر:.الجاموسئجيل

المرجية.انظر:.الزاحصالئجيل

-؟اهـ،500-؟)الدينسراج،نجيمابن

المعروفمحمدبنإبراهيمبنعمرالدينسراجأم(.695

الدين.زينأخيهعنالعلمأخذمصر،أهلمن.نجيمبابن

صاحب،الشرعيةالعلومفىمتبحرأمحققافقيهاوكان

الغربية.بالمسائلعناية

السائلوإجابةالفقهفيالفائقالنهركتبهمن

الوسائل.أنفعباختصار

أم(.-562؟هـ،79-.)؟المصري،نجيمابن

فقيه.نجيمبابنالمعروفمحمدبنإبرأهيمبنالدينزين

عالماكان،المعدودينالحنفيالمذهبفقهاءمنوأصولي

عنالعلمتلقى.والتصنيفبالتأليفاهتمومحققا،مدققا

الدينوشمهابالبلقينيالدينشرفأمثالالشيوخكبار

وتتلمذ،والتدريسبالإفتاءمجازاوكانوغيرهما.الشلبي

كثير.خلقيديهعلى

الرقائق،كنزشرحفيالرائقالبحركتبهأشهرمن

فيوله،الحنفيةفقهفيالزينيةالفوائدوالنظائر،الأشباه

المنار.شرحالأصول

أكثرمنواحداعام)00.7مند!كثرظلالئحاس

ذيالفلزهذااستخداماتتتفاوتواليوم.فائدةالفلزات

الصحيالصرفعملياتمنالمحمر،البرتقالياللون

لصواريخالكهربائيالإلكترونيالتوجيهنظمإلىبالمنازل

.ولحالكيميائيورمزهالفضاء.

جعلمماالتكلفةقليلكهربائىموصلأفضملوالنحاس

النحاسالمنئمنأعشارستةتستخدمالكهرباءصناعة

النحاسأسلاكوتحمل.أسلاكشكلفيأساساتقريبا

والمكاتب.والمصانعالبيوتإلىالكهربائيالتيارأغلب

الهواتف،فيالنحاسأسلاكمنكبيرةكمياتوتستخدم

،والسيارات،التلفازيةالأجهزةفيوكذلك،البرقونظم

الكهربائيةالمعداتمنأخرىأنواعوفيوالمولدأت

.لال!توا

والصمفرالبرونزسبيكةمثلسبائكالنحاسويكون

.أخرىفلزاتمعخلطهعندالأصفر()النحاس
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لآلافوسبائكهالنحاستصنيعوبالإمكانالصفر.انظر:

نجد،المنازلوفي.المفيدةالزخرفيةوالموادالأصنافمن

،الأقفالوفيأطضوء،مثبتةمادةمستخدماالنحاس

وأياديالأبوابامقابضوفىاشصاصوتثبيتوالمواسير،

النحاسيةالنتجاتر.الساعاتر،والشمعدانات،الأدراج

اكبريد،وصماديق،المصابيحهيالا!شعمالالشائعةالأخرىا

.والمجوهراتالمعدنيةوالأوعيةوالقدور،

التربةتحسينفيأعيميائيةاالنحاسمركباتتساعدر

هذهتستخدم.كماالضارةالحشراتعلىوالقضاء

ضدالموادحمايةعلىوتساعدالدهاناتفيالمركبات

حيويةأهميةأضحاسامنالقليلةللكمياتأنكما.التآكل

.والحيواناتالنباتاتك!طلحياة

الرئيسيالمصدرالقديمالزمنشيقبرصجزيرةكانت

وأسذلك،المتوسطالأبيضأجحراقربللسكانللنحاس

القبرصي.الفلزباسماالفلزأصئيعرف

النحاسخواص

فيقيمةذافلزامنهتجعلالطبيعيةأضحاساخواص

قابلية2التوصي!!-أ:تشملالخواصهذه.الصناعة

مقاومة-4وللسحبالقابليةأي،اللدونة3-الطرق

.التآك!ط

علىمقدرتهالنحاسعنماعرفأفضل.التو!ل

غلاءأنإلافقط،الفضةذلكفيويفوقهالكهرباء.توصيل

و!مبائكواسئ.ونماإعلىاستعمالهامنيحدالفضة

.كماالنقيالنحاسمنالتوصيلفيمقدرةأقلالنحاس

التوصيلمقدرةمنكثيراالمنقىالنحاسفىالشوائبتقلل

مثلا،،الخارصينمن%.،.5قدرهمافوجود.الكهربائي

والنحاس.%أ5بنسبةللنحاسالكهربائىأضوصيلايقلل

أدواتفيمفيداتجعلهخاصيةوهى،للحرارةممتازموصل

.والثلاجاتالأنابيباوشبكاتالطئ!

للطرقعاليةقابليةالنقىللنحاس.الطرققطبلية

وأالختمأوالطرتعندلايتشقة!فهو(.التشكيل)سعهوأسة

.معهودةغيرلأشكالالتشكيلأوالضغطأوالحدادة

لفهويمكن،الساخنأوالباردعلىالنحاستشكيلويمكن

علىواللف.ملم.،.همنأقلبسمكألواحشكلفى

قوته.منويزيد،الطيعيةالنحاسخواصمنيغيرالبارد

وهي،عاليةأصدونةدلنحاس(.للسحب)القابليةاللدونة

يم!شفمثلا،ينثسر.أندونرفيعةالأسلاكللسحبقابليته

إنىوسحبهولفهسم،اقطرهالنحاسمنقضيبتسخين

.الإنسانشعرةمنالسمكفيأدقدائريةأسلاك

لا،وهوللتآكلعاليةمقاومةللنحاس.التاكلمقاومة

إلىالمحمرالبرتقالياللونمنالرطبالهواءفيويشغيريصدأ

بغشاءالنحاسيغطى،الطويلالتعرضوبعدالمحمر.ائبني

حل.التآمنمزيدمنيحميهالزنجاريسمىأخضر

والوزن92،للنحاسالذريالعدد.أخرىخواص

حرارةدرجةعندينصهروهو.465،63الذري

وكثافتهم576.2حرارةدرجةعندويغليم483.051

.م02الحرارةدرجةعندوذلك3سمأعلجم.698

.%أ4بنعسبةالحديدمنأثق!وهو.الكثافةانظر:

بينتتراوحللشد،مقاومةالباردعلىالملفوفوللنحاس

النحاسويحتفظ2.سمل!صلكجم.094و.005.3

تقريبا.م402الحرارةدرجةحتىومتانتهبقوته

النحاسخامات

.الخاماتمنأنواعسبعةحوالىمنالنحالرأغلبيأتي

مثلأيضاأخرىفلزاتعلىالخاماتهذهتحتويوقد

تين،لبلاوا،لتبالكووا،هبا!ذاو،نكشاوصرصاشا

من%4منأقلنسبهعلىالخاماتتحتويماوعادة.أضي!صلوا

.أخحاسامن%.،2ينت!توبعضها،النحاس

)مركباتالكبريتيداتهوللنحالرالرئيسيالخام

وأوال!صلكوبيريتولكلكولحميت،لبورلي!ولصم(جر-- ا-.ا.صشةح

مثلالمؤكسدةالخاماتأنكما.النحاسكبريتيد

كمياتتنتج،والملكيت،والكيوبريت)نيلة(الأزوريت

النحاسالمسمىالنقيوالنحاس.النحاسمنكثيرة

مئويةبنسبةويمدنا،الطبيعةفيوجودهالنادرمن،الطيعى

العالمي.للنحاسالكليالإنتاجمنقليلة

النحاسمصادر

تقريباالنحاسمنمتريطنملا!ت3.8تنقيبيتم

مناجمقارةكلوفيأحال!ا.اأنحاءك!!فىعامك!!

سلسلةمنيأتيالعالميالنحاسوأغلب.نحاس)ترممبات(

وفي.الجنوليةأمريكاطرفإلىألاسكامنالممتدةالجبال

النحالم!تعدينفيالزليسيةالبلدان

.............تشيلي

متريط!000.4.811

"...........المتحدةالولايات

متريطنألأ000.631

".....كمدا

متريطن.000773

....)سا!ا(السودييتيالاتحاد

متريطن055لم...

..هرامميا

متريطن0002004



255لنحاسا

منالنحاسخامالمناجمعماليستخرج،الأماكنبعض

يزيحونه،أخرىأماكنوفي،الارضسطحعنبعيدةمناجم

التعدينوفياسم!ةعلىمكشوفةكبيرةحفرمن

منالخامأخرىالاتأوالضخمةالجرافاتتزيحالمكشوف

تشيليوتعد.مترا12أو21إلىترتفع،سعةاو"رجاتدلملم

الضخمةالمناجمحيث،العالمفيللنحاسمنتجةدولةأكبر

المصدرتمثلأتاكاما،صحراءوفيسانتياجومنبالقرب

فىالمتحدةالولاياتوتأتي.الإجماليالوطنيالناتجلأغلب

.النحاسمنالعالمإنتاجخمسنحوتنتجحيثالثانيةالمرتبة

وتستوردأريزونا.منالمتحدةللولاياتالنابخثلثاويأتي

أكثرالنحاسمنتستهلكإنهاإذالنحاسالمتحدةالولايات

،الإنتاجحيثمنالثالثةالمرتبةفيكنداوتأتى.تنتجهمما

أغلبويأتي.النحاسمنالعالمإنتاجعشرتنتجحيث

وأونتاريو.،البريطانيةكولومبيامننحاسها

.النحاسمنتجيأهممنوزامبياوبولندابيرووتعتبر

والصينأستراليافيالنحاسخاممنهائلةترسباتوتوجد

سابقا(.)زائيرالديمقراطيةوالكونغووالمكسيك

الخاممنالنحاسعلىالحصول

غالباالنحاسخامالجرافاتتحمل،المنجمموقعفي

وعربات،الشاحناتفيكبيرةجلموديةصخورشكلفى

المطاحن،إلىالخامالناقلاتهذهوتحمل.الحديديةالسكة

فهناكنفسها؟بالطرقالخامكلولايعامل.المصا!أو

فإن،حالكلوعلى.الخامنوعيةعلىتعتمداختلافات

المعادنموادلفصلصممتقدالنحاسخلاصاست!طرق

ولاممتخلاصالصخور،ونفايات،الخاممنالنفيسة

الناج،الخليطفىتوجدقدأخرىفلزاتوأي،النحاس

يرسلأنالمتبعةوالطر!ة.المنتجةالفلزاتمقيةلوكذلك

الصخرية،النفاياتوتزالتفتتحيث،المطحنةإلىالخام

النحاسيفصلحيثالمصهر،إلىالناتجةادالمموترسل

الذهب،مثل،أخرىفلزأتعلىيحتويقديالذالفلزي

بالتنقية.تزالأنيجبالتياضيكلواوالفضة

الخاميجرشحيثالكسارةفىالطحنيبدأ.قالطص

ليكونالمجروشالخامإلىالماءيضافثم،حغيرة7قصعإلى

فيالرزغةوتمرر.رزغةيسمىبالحساءجهاثخليطا

دوارةبراميلشكلفىأسطواناتوهىكراتامطاحن

دورانوأثناء.حديديةبكراتسعتهانصفإلىممتلئة

جسيماتإلىالخامتجرشالكراتفإن،تالأسطوانا

006.1بهغربالخلالمنلتمريرهاكافخيرصبحجم

التعويملعمليةذلكبعدالرزغةوتعرض2.سملك!(فتحة

وتمر.المعدنيةللمادةالحاملةالجسيماتبتركيزتقومالتي

وهناكالتعويمخلاياتسمىحاوياتفيأولأالرزغة

بوساطةكلهالخليطويحركوالزيتكيميائياتالتضاف

النحاسفلزينتجكيف

قطعإلىالحامبتحويلالطحنيبدأ.الطحن

لتكوينالماءيضاف.الكسارةبوساطةصغيرة

الكراتمطحنةوتقوم.الزرعةيسمىخليط

حسيماتإلىالزرعةليالمكسرالخامبطص

التعويم.خليةفىتركزناعمة

الشواثمنكتيراالصهرعمليةتزيل.الصص

العاكسالمرنويبعد.النحاسركازةمن

لتعطيصلبةونفاياتغازاتشكلفيالشوائب

بوساطةأكترالمنصصالمحاسيسقى.النحاسمت

.المحول

منصلبألواحتستحدمالكصبائيةالتنقية

عمليةوأتناء.المحولمنالآتيالمصهورالنحاس

التيارم!كيميائيةتفاعلاتتنتح،هذهالتقسية

أ%.9ب!قاءالنحاسفلزسهاويتجالكوبائى

النحاسوصبصهرمنتتألم!النهايةاللعالجة

وقضبانقصيرةوقطع،كعكاتشكلفي

لتصنيعالأشكالهذهتستحدم.وكتل

الأدواتت!ثملمتموعةنحاسيةمنتحات

ومفصلات،والأسلاك،والأنابيبالمطبحية

الصفر.

ثيةكيمياموادء!وا

النحاس

ةركسا

عاكسفرن

مصلحاسى

حاس-.

د!فرنتنقية
كالمع-"ص-+لأىبررز!يربر+ئرلأفي7-بر2ءء؟لأ.+،كا!ءنمريةنا

لقي!ل!نحاكا!*ئيد؟زولمننء؟؟ع+ءلاء!?كا!حيرعا

ئمبئكهرباثيةتنقية.مصهرفحاس!-سالص!عمليةطبيعى

!لاقءكا!لآررش،سس!إكاىبرزر!!!تم!ئم!!?لالمش"ئر!ء-!ءبرء"!!لمير3لا(؟!ا+ءصسفيءزو،ء73لم!-يهلأ/+آءبر!!،3ضيخص؟ش!!ىبرص!؟لإ"لم-ئحربرارر*؟!لأ!كأىئ

قيك!برئرقي!بن،?؟ي
!ءص؟!

كتلقضبالىلحاسيةقطعةكعكة

الصسفرم!،!أدوات

انامطسحية
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مثيرالتجعلهضيقةخراطيممنالمنبثقبالهواءأومجاديف

تغطيبينماأغتصاقيع،ايثبتالكيميائياتوأحدللفقاقيع.

منتمكنهالحيث،المعدنجسيماتأخرىكيميائيةمادة

المعدنجسيماتمعالفقاقيعوتطفو.بالفقاقيعالالتصاق

،الرغوةهذهتقشطآ.رغوةمكونةالخليةسعطحإلى

بينماتحتويوربما،النحاسبركازةالنابخويصمىو!ف

بقايا،وتسمى،النفاياتأمانحاسا.وزنهامن33%و51

للخلية.الأسفلالحزءمنبالفقاقئوتفرنجللتصقفلا

عنبعيداالمتبقيةأصشوائبااغلبالصهريزيلالصهر.

)فيالنحاسكازةرتذهبالصهر،عمليةفي.النحاس

عاكس.فرنخلالأولآالنتى(أؤكصجينواالهواءوصد

طن0027مقدارهمايعالجقدالأفرانمنأضوعاوهذا

وقودحجرةوتسلط.أجومافيالنحاسخلاصةمنمتري

كتلةإلىلتحوأ!االخلاصةعلىاللهبالفرنطرففي

فيالشوائببعضم!التحلصفيالحرارةوتساعد.تغلي

المنصهرةالمادةوتترسبال!سريتأكسيدثانيغازشكل

هذهأعلىإلىفترتفعالأحرىالشوائبأما.الفرنقاعفى

أكسيدمنأساسايتألفخبثامكونة،المنصهرةالكتلة

الخليطأما.منهويتخلصالخبثيقشطثموالسليكاالحديد

نحاسعا.ء7%إلىء.علىفيحتويالمتالمسمىالجديد

الحديدكبريتيدشكلفىشوائبعلىمحتوياويظل

.أخرىوفلزات

تعملحيث،محولإلىالثانيةالمرحلةفىالمتويؤخذ

وتضافالمنصهر،المتخلالالهوأءضغطعلىمضخات

الخبثهذاخبثا.لتكونمإلشوائبتأتلفالتيالسليكا

نحاساالجديدالخليطويسمىالعليا،الطبقةمنيقشط

.تبريدهأثناءيتنفطالنحاسسطحأنبسببوذلكمنفطا،

النحاسمن%5.99إلى79علىالنحاسهذاويحتوي

النقي.

الفرنوهذا.تنقيةفرنفىالمنفطالنحاستنقيةوتتم

وفي.الأكسجينوخاصةالمتبقيةالشوائبأغلبيزيل

غازاتفإن،الإرجاعأوبالصعدبالتنقيةالمسماةالعملية

المنصهر.النحاسعليالمحتويالفرنداخلإلىتدفعطبيعية

والغازاتالاكسجيني!زعالطبيعيةالغازاتتحترقوعندما

بنقاوةفيكونالعمليةهذهعنالنابخالنحاسمنلأخر!

تستخدمالتصويل(.أو)النضبالإذابةالاستخلاص"

مذلمجطبوساطةخامهمنالفلزلاستخلاصالطريقةهذه

لاالتىالخاماتمنالنحاساستخلاصفيتم.كيميائى

وفيالطفو.عمليةفيالمستخدمةالكيميائياتمعتتفاعل

علىالمحتويالماءفإن،هذهبالإذابةالاستخلاصعملية

خلالينتشر،الأخرىالكيميائياتأوالكبرلمجيك،حمض

منبمذيبالمحلوليمزج.النحاسويذيب،الخام

تستخلصالتيال!جميائيةالموادبعضيحتويالكيروسين

الكيميائيةالموادمعالنحاسويسيلتالمزينفصل.أخحاسا

فيالمحلولوضعيتم.الكبريتيكحمضمحلولفي

التيالكهروكيميائىالاستخلاصعمليةلإجراءصهريج

هذهمنالنابخالنحاس.الكهربائيةالتنقيةعمليةتشبه

.99./.9دنقاوةيكونالعملية

المستخدمالنحاسينقىأنيجب.الكهربائيةالتنقية

منأعلىنقاءدرجةإلىالكهربائيهالموصلاتفي

النفطةالنحاسويسبكيصبذلك،أجلومن%.9.99

كعكية،لقطعسم8وسمك2سم09بمساحةقوالبفي

في(الموجب)القطبالمصعددورأ!قطعاهذهوتؤدي

الداخلةالكيميائيةالقواعدمنولمزيد.الإلكتروليتيةالعملية

الكهربائى.التحليلانظر:،أمحمليةاهذهفي

علىمحتويةأحواضداخ!!الموجبةالأقطابتوضع

وتفصل،الكبريتيكوحمض،النحاسكبريتاتمحلول

منرفيعةألواحوهى)مهابط(،صعالبةبأقطابتبادأجا

التياريمروعندما.البادئةالألواحتسمىالنقيالنحاس

تدريجيا،المصاعدتذوبالحوضخلالمنال!!رلائي

وأغلب.المهابطعلى%9.99بنقاوةنحاسحامرسبة

الحوضقاعفىتستقرالموجبةالأقطابفىالمتبقيةأصشوائبا

النحاستعدينفيالعاملونويستخدمطينيا.راسبامكونة

والفضةالذهبمنضئيلةكمياتلا!شخلاصعدةطرقا

عمليةوبعد.الطينياشاسبمنأخرىوفلزاتوالبلاتيت

فرنفيالنحاسيةالمهابطتصهر،الكهربائيالتحليل

مثل،متعددةوأحجامأشكالفيوتسبالث،كهربائي

والكتل.والقطعوالكعكات،القضبان

النحاسيةالمنتجاتتصنيع

الأصفرالنحاسمصافيمثل،الصناعيةالمنشآتتنتج

الألواحمنهامصنعةنصفأشكالأ،والأسلاك)الصفر(

الأشكالهذهوتصنع.والقضبان،والأسلاك،والأنابيب

النحاسية،والقطعوالكتل،والكعكاتالقضبانمن

.النحاسمنتجاتمصنعوويشتريها

ذاتالنحاسكعكاتمنتصبع.النحاسألواح

سم183وسمكاسم2و.عرضاسما64المقاسات

حرارةدرجةعندفرنفىالكعكاتهذهوتسخنطولأ.

الحرارةمنعاليةدرجةعلىدوارةآلةعلىتلفثمءم269

بتسويةآلاتوتقوم،ملمأ3بسمكالواحشكلفي

بالأحجامقطعاتقماإلألواحتم.المطلوبللسمكالالواح

الطبخ،وأوانيالسقفألواحمثللصئمنتجاتالمطلوبة

الحفر.انظر:(.الكليشيهات)حفرالضوئىالحفروألواح



تصنر.النحاسأنابيب

التيالنحاسكتلمن

قطرهانصففيتتفاوت

أماسم،23إلىثمانيةمن

سم.أ32يبلغفقدطولها

فيالكتلالعماليسخن

أنبوبالتعطيويثقبونهافرن

هياكلوتضغطخشنا،

قوالبخلالالأنابيب

منالمصنوعةالمطبخأوانيلصئأن!ابيبأخرىوأجهزة

طماقعلىتستخدمالنحاسوتستخدم.المطلوبالحجم

جياارموجاصلاطحرار!فالسحاتححملأأنابيبلصنعال!نابيبهذه

عالىوخطوط،الصحيالصرف

والقنواتبالمنازلالغاز

الكهربائية.والأنابيب

النحاسيةالمهابطصببعدتصنع.النحاسيةالأسلاك

ومعمكهاسمأ.عرضهاقضبانهيئةعلىالمنصهرة

بسمكلتكوندوارةآلةفيالقضبانتسوىسم،.57

سحبآلاتقوالبخلالمنذلكبعدوتعسحبملم6

الأحجامإلىالقضبانالقوالبهذهوتشكل،الأسلاك

نقللأغراضالنحاسيةالأسلاكأغلبوتستخدم.المطلوبة

الكهربائي.التيار

منأحياناالنحاس)ينبثق(يكبس.المنكبسالنحاس

ينبتقأنويمكن،معينةأشكالأليكونقالبفيفتحةخلال

خاصة،أخرىوأشسكال،وأنابيبقضبانشكلفيأيضا

معدنيةوأدواتالأبوابومقابضالمفصلاتمنهاويصنع

.أخرى

ئاريخيةنبذة

البشرية.عرفتهاالتيالفلزاتأوائلمنواحدالنحاس

حالتهفيوجدوهالبشرأوائللأنالاممتخدامفيدخلوقد

الأدواتلصناعةبسهولةطرقهمنوتمكنوا،النقية

والحلى.والأسلحة

استخدامأولأنالمحتملمن.القديمةالحضارات

علىالسكانبوساطة..مق0008عامكانللنحاس

وقد.اليوميمإلعراقحيث،ودجلةالفراتنهريضفاف

..مق0005سنةمنذالأوسطالشرقشعوبعرفت

منهاتصنعلألواحوتحوله،النقيالمحاستطرقكيف

النحاسالشعوبمنكثيرواستخدم.والحلى،الأدوات

.الأمريكيونوالهنود،الصينيونبينهممنلاحقا

الناساكتشفتقرسا،..مق0035عاموبحلول

البرونز.لصنع،الزرنيخمعويسبكالنحاسيصهركيف

257جعفرأبو،لنحاسا

ينقونكيفتقريبانفسهاالزمنيةالفترةبفيوتعلموا

إلىتقريبا.مق0003عامومنذبالصهر.الخاممر،النحاس

منالمصنوعالبرونزأصبحالميلاد،قبلعشرالثازنيالقرن

.البرونزيالعصرانظر:مهما.الزرنيخمندلآالقصدير

الأصفرالنحاسلصنعالنحاسمعالزنكخلطعمليةأما

الحاديالقرنينمابينتمقداكتشافهيكون،قد)الصفر(

النحاسالرومانواستخدمالميلاد.قبلوا&!ابععشر

الميلاد.قبلالثانىالقرنفيالعملةسكف!الأصفر

وحتىالقدمفىممعنةأزمانمنذ.الصناعيةاتالتطو)

مننحاسخاماتتوفرت،الميلاديعشرالتا!معالقرن

معالجةطرقتتغيرولم.وافرةوبكمياتممتاهـةنوعية

التاصععشرالقرنأواخروفىقليلا.إلاالنحاسواستخدام

الكهربائيةالإضاءةنظمفيالمطردالنموأدى،الميلادي

،النحاسعلىالطلبفيكبيرةزيادةإلىوالبرقوالهاتف

عاليةالخاماتمنالمتضائلةالمصادرتؤمنهلمالذ"بالشىء

استهلكت.قدالنقيالنحاسمصادرأغلبأن!.كهالجودة

الولاياتفيللخامشاسعةموا!الجيولوجيونحدد

كانتالنحاسمنمحتوياتهأنإلا،تشيلي،المتحدة

وفي.اقتصاديعائدذاتمعالجتهتكنلم!ثبص،ضئيلة

الأمريكيالتنقيبمهندسأدرك،أم!..!أمحوالي

يمكن،المتدنيةالجودةذاتالخاماتأنجاكلينغ.سدانيال

الإنتاجطرقبالممتخداموذلك،قليلةبتكلفة!معالجت!

بخاريةجرافاتاستخدامتشملطريقتهوكانت.بالجملة

خاصةأخرىأجهزةاستخدمتوقدالصخر.لحسطلتعرية

أدتوقد.والتنقيةالصهرعمليتيفيبالجملةبالإنتاج

فيإزديادإلىالخامعنالنحاسلفصللجديدةاالتقنيات

المتوفر.حاسلكالعرضر

لبرونزا

لسلكا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النحاسمنتجات

الصفر

النيكلفضة

مونيلمعدن

صلةذاتأخرىمقالات

المعدنالنحاسكبريتيدالأزوري!

لملكيتالكلكومميتاالسبيكة

-؟هـ،833-؟)جعفربوأ،،لنحاسا

،المرادي،يونسبنإسماعيلبنمحمدبنحمدأم(.059

.المصريالنحوي،كحاساجعفرأبو

ولقي،العلمطلبفيالعراقإلىورحلمصر،فمولد

الحسنأبىمنسمعمصر.إلىعادثملمبرد،أصحاب

غزير،سماععنهولهالصغير،الأخفش،يمانس!بنعلي
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وأبي،ونفطويه،التميميولادبنمحمدعلىودرس

وغيرهم.الزجاجإسحاق

وأه!أعقهاءايسألأنشكبرلامتواضعاالنحاسكان

.الاطلاعواسع،للمعرفةمحباأعلمباشغوفاوكانالنظر،

كثيراشوايةغزيرالعلمواسع:الزبيدييقولحماوكان

خلاوإذا،مشاهدةلهتكنولم،حاذقالالنحوعالماالتألي!

وتصانيف،مفيدةالقرآنفىكتبوله.وأحسنجودبقلمه

؟القرآنفىا!لعانيكتابمنها:مستحسنةجيادالمحوفي

التسعالقصائدشرحبموالمنسوخالناسخ،القرآنإعراب

النحوبمفيالتفاحةبمسيبويهأبياتشرح،المشهورات

؟كتابوالابتداءالوقفأووالاستئنافالقطعكتاب

كثيرةأخرىكتبوأسه،النبيأسماءتغيير؟اللامات

.مفقودة

الأفاعيامنمختلف!تأخوعيناسغالرأسالئحاسية

فيالاخرأضوعوا،الشماليةأمريكافيمنهانوع،السامة

وعلى.الخبيثةللأفاعيالأمريكيةاالأفعىاوتنتمي.أسحتراليا

طولويبلغ.كستنائيةحمراءعريضةخطوطجسدها

طوليص!!حيثسم،75حواليالرأسنحاسعياتمعظم

.أم،2إلىأكبرها

الرأسنحاسيةفإذ،الجرسيةبالأفعىقورنتوإذا

حدإلىهذاويعزى،الناسمنأكبرعدداتلدعالأمرلكية

تلاحظولاهدوءاأكثروكونهاحجمهالصغرما

ولكنهاللبالغينمميتةلدغتهات!صنأنالنادرومن.بسرعة

أقليزنونالذينالصغارعلىخطرةتكونأنالممكنمن

بالقوارضاشاحفهذاويتغذى.كيلوغراما35من

ث!اأولآبالسمالفريسةيقتلحيث،الأخرىوالثدييات

.والضفادعالحشراتأحياناتأكلكما،كاملةيبتلعها

أغسطس!شهريفيصغارسبعةإلىثلاثةمنوتلد

منالغربيالوسطوجنوبيشرقيفيوتعيمشو!مبتمبر،

.المتحدةالود!يات

الأراضيفيفتعيع!الأستراليةالرأسنحاسيةأما

وجنوبيتسمانيافيبرودةالأكثروالأماكنالمرتفعة

منأسودأوبنيأحمرلونذواتومعظمهاأجا.ألممترا

وهذه.الأسفلافيقرمزيإلىشاحبوأصفرالأعلىا

وهى،الفاعليةشديدسمهاأنإلأ،عدوانيةغيرالأفاعيا

أ!حفادعباوتتغذىالبارد.الطقسفيحتىليلانشطة

.ال!حرىوالزواحف

السامة.الأفعى،الأفعىأيضا:انظر

يدوياالزخرفيةالأشياءواوالحليصئال!نخمكالفناف

أمحظامواوالعاجوالخشبوالرخامالحجرمثلموادمن

الكستنائيةالحطوطم!عليهااضعرفابم!سالأمريكيةالرأسنحالية

حسدها.طواعلىأحريصةا

الأستراليةالرأسنحاسية

منحوتاتإلىالتماثيلصنعفنتعبيرويشير.والصدف

مصطلحوينطق.الخشبأوالرخامأوالحجرعلىضخمة

والنقوشالزخارفوعلىأ!مغيرةاالتماثيلعلىالنحت

المباني.منأجزاءأوال!ثاتعلى

التاريخمنأقدمالنحتفن.القديمالتاريخفيالنحت

العظاممنعيناتعلىالاثارعلماءعثروقد.المسجل

.الحجريالعصرخلالالإنسانصنعهاالمنحوتةوالقرون

وتعد.الخشبمنالأشياءمنالعديداليومالناسوينحت

ويستخدم.الإفريقىالفنعلىالأمثلةأبرزالمنحوتةالأقنعة

بسيطةأدواتالجنوبىالهادئالمحي!أفيالجزرسكان

والأوانيالأدواتعلىعلاوة،طقسيةوأشياءأجساملصنع

بالغةزخارفالحرفيونوينحت.يومياتستخدمالتي

)مقدمة(وقيدومةالهندجوزوقشرالمنازلعلىالتعقيد

الكنو.مراكب
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الخشبمنجميلةأشكالأالقدامىالمصريونونحت

منوالعديد.أخرىوموادوالفيروزوالحجروالمرمروالعاج

شديدةأحجارمننحتتلأنهاللنظر؟لافتالمنحوتاتهذه

السماقاني.والرخامالبركانيالديوريتصخرمثلالصلابة

يأغائرنقشذاتمجوهراتالمصريونالحرفيونوصنع

تلكالناسواستخدمأسطحها.علىمحفورةنقوشذات

الشهـإلأحمر.علىنعمئمنهاإنتاجفيالمجوهرات

النقشالنهرينبينمابلادحضاراتواستخدمت

أختاماالقدامىوالبابليونالسومريونونحتأيضا.الغائر

هذهدحرجةتتموعندما.الملونةالأحجارمنأسطوانية

بصماتتترككانتفإنها،ناعمطينعلىالأسطوانات

عرف،الأرضيةالكرة!نالغربيالنصفوفي.عليه

والمايا،،الأزتكهنودنحتفقدأيضا،النحتالقدماء

وبجانب.حجريةأهراماتعلىعديدةتماثيلوالزابوتيك

اليشمحجرمنمنحوتاتالقبائلهذهأفرادصنع،ذلك

(.البركاني)الزجاجوالسبج

الأصليينوكنداألاسكاأمريكييمنالعديدونحت

الغربىالشمالىالساحلفيالهيداهنودواشتهر.الخشب

منبقواربهماشتهارهمبجانبالطوطميةالأعمدةبصنع

العالية.القيدوماتذاتالكنونوع

بجانبالكريمةالأحجاروالرومانأليونانيونونحت

واشتهر.التماثيلمنالعديدوأنتجوا،للعاجنحتهم

والمراوحالعاجيةالتماثيلبصناعةاليابانيونالحرفيون

اليدوية.

أسقففىالمنقوشالخشبقديماالمصريونواستخدم

أرجاءفيالخشبنحتوشاع.ساترةكحواجزالمنازل

البارزةالأمثلةبينومن.أسبانياإلىانتقلومنهالعربيالعالم

سقفأسبانيافيالنحتمجالفيالعربيةالماثرعلى

ألكالا،فيالأساقفةرئيصقصرفيالمدجنخشب

غرناطة.فيالحمراءقصرجبلعلىالمنحوتةوالعجائب

وأسقفأقواسعلىالأخيرويحتوي.الحمراءقصرانظر:

السقففيتتمثلأخرىتحفةوهناك.رائعةوأبواب

بصقلية.باليرموفيبلاتيناكابيللاقصرفيالمنحوت

الخشبنحاتوزخرف.لاحقةمرحلةفىالنحت

قطعبانتاجقيامهملجانبالقوطيةالكنائعرفيالمقاعد

عصروفي.القوطيالعصرخلالومتينةكبيرةأثاث

مزينةبألواحالغرفبزخرفةالحرفيونقام،الإيطاليةالنهضة

والروكوكىالباروكىالمعماروأبرز.المنحوتةبالنقوش

أيضا.خشبيةمنحوتات

النحت.علىالأمثلةمنالعديدالشرقيالفنوقدم

علىالفنانوننحتهاالتي-الهندفىأجانتاكهوفوتحتوي

الجروفا

هأوينطبق

لمالحرفيون

عاوعلاوة

قصتحكي

النقودقو

الفن.هذأ

نقو،ذات

واستخدم

حجرامن

هواية

موادعلى

العدلدى

سه!المرمر

كبير.حد

صياغته.

لإسلااالاثار

ال!سكيمو

علىاالحفر

والصالرسم

الفنى،الذوقمنعديدةأمثلةعلى-نصخرية

وقام.الشرقيةالمعابدمنالعديدعلىأيضا11

الأبنية.هذهمنللعديدالخارجيةالجدرانخرفة

وأشكالتماثيلبنحتأيضاقاموافإنهمهذا،ت

وتعد.الأعمدةأوالحجريالبلاطعلىدينية!سا

علىآخرمتال!محلتاص!نصبعلىلزخارف

ألواحاالزخارفهذهوتتضمن.محلتاجانظر:

مثقوبة.رخاميةوحواجزنوأفذورقيقة!

منحوتاتعدةإنتاجفيبسيطةأدوأتالصينيوأن

حجر.،اليشمانظر:.ليشم

النحتالمبتدئالنحاتيفضلماعادة.النحت

مفضلاالخشبعلىالنحتويظلقطعهاجمسهل

يسمىالجصمننوعوهناكالمبقدئين.منبد

إلىرائعةبطريقةوتلميعهصقلهويمكن،النحت!

السهلمنأنإلا،مكلفةمادةالصابونأنورغم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طلاءاللكمية

لعاخا

الإسلاميةالعمارةلخشب

الإسلاميةالفنونالعربعندت

المرمر

الباررالنحت

!ف،السحت

فيهتبرزالذيالنقشهوالفنفيالياررا!ت

النحتعنويختلفخلفيتها.منالتصاميمالأشكال

خلفيةوبدونوحدهاتقفالأشكالأنفيمادالأبئثلاثي

الأشكالتكونالبارز،النحتوفي.كاملةأبعادثلاثةوله

وقدكليا.مقولبةبأنهاتوحىأنهاإلافقط،ئيابممقولبة

وأخلفيتهاإلىبالنسبةبارزةأحياناالنقو!قأهذاتكون

الغائر.النقشالحالهذهفيوتسمىثا،فبمنقوشة

العاليالنحت:أنوأعثلاثةإلىالبارزالنحت3وينف

البروز.المتوسطوالنحتالبروز،الضئيلفالنحت،الناتئأو

أكثر.أونوعينبينيمزجالنحتعأنووبعض

ممابأكثرخلفيتهامنفيهالنقوشتبرز.الناتئالن!ط

باسمهالناتئالنحتويسمىسمكها.!نصيعادل

يليفو.تورأالإيطالي

خلفيتهامنتبرزالتيالنقولقالبروز.الضئيلالن!،

العملكانوإذاالبروز،ضئيلةسمكهاز!مفمنبأقل

فيهيمماأكثربارزةكأنهاالنقوشتظهرالإنجاز،محكم

إفريزالبروزالضئيلللنحتنموذجوأشهر.الحقيقة

مسطحاالبروزالضئيلالنحتيكونأحيانا.البارثينوز

نقدية.قطعةعلىمنقوشةصورةفىالحالهو!ماتقريئا،

ريليف.بازالفرنسيباسمهالبروزالضئيلحتالويعرف
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البروزالمتوسطةالنت!وشتبرزالبروز.المتوسطالنحت

بروزاأكثرأخقوشاهذهوتكونسمكها.نصفيعادلبما

الناقئة.أضقولقامنبروزاوأقلالبروزأ!شيلةاالنقوشمن

ريليفو.ميزوالإيطهالياس!هاعليهايطلقماوغالبا

الافمنذبارزةأشم!صالاالنحاتوننقش.تاريخيةنبذة

يخدشونأوينقشونكا!ا،الحجريةالعصورففى.السنين

والمصريونالاشوريونوكان.بارزةوتصاميمأشعكالأ

قصورهمفيالبارزالنحتأنواعكليستعملونواليونانيون

بدهم.ومعا

ويعتبر.عدةمجالاتفياليومالبارزالنحتويستعمل

أغماإلنقديةاسكفييستعملالذيأضحتامنالوحيدالنوع

يع!صس،أضحتاأش!صالكلشيالحالهووكما.والاوسمة

،الحضارةتطورالبارزالنحتفيوالإنجازوالتصميمالموضوع

النحت.هذافيهأنجزأصذياالعصروفن،الدينيةوالتيارات

فن.،النحت،النحتالكاميو،:أيضاانظر

الترابية.العاصفةانظر:.الرياحلحد

وأكثرهاالفنونأقدممنالنحتفن.لمحنالئحد،

،صغيرةقطهعةالنحتيكونوقد.العالمفىوتنوعاانتشارا

وعلى.الحريةتمثالمثلضخماتمثالأيكونأنيمكنكما

النحتأنإلاحفر،أوقطعتصىنحتكلمةأنمنالرغ!ا

أيضا.بناؤهاأوتشكيلهايتمالتيالأعماليشمل

العصرإلىاليومالموجودةالنحتيةالأعمالأقدمترجع

سنة.ألفالثلالينعلىيزيدفعمرها،الأولالحجري

النحتأهمية

السابقينعنكثيرةمعلوماتوصلت.التاريختسجيل

الأعمالطريقعنحياتهموطرائقوأفكارهموحضاراتهما

منكثيرعندعقائدياا!شخداماالنحتواممتخدم.النحتية

الفنانونبهعبركما.مختلفةتاريخيةحقبوفي،الشعوب

فالحضاراتتاريخهما.بهو!عحلوا،نظرهموجهاتعن

والبابليةوالاشوريةوالسبئيةالقديمةوالمصريةاليونانية

النحت.طريقعنوصلتناقدواليالانيةوالهنديةوالصينية

وأالقديمةالمصريةالنحتيةالأعمالابمشاهدةونستطئالان

الخاسبهايزرعكانالتيالويقةنرىأنكيرهاأوالإغريقية

أنشطتهبم.وجميعأزيائهمعلىونتعرف،وقتذاك

الفنونانمسبمنالنحتفنيعتبر.التذكاريالأثر

النحاتينلأنالذكرىتخليدفياممتخدامهايمكنالتى

ويسمى.والمعادنكالحجارةمعمرةموادعلىيعتمدون

منفيا!ظت.التذكاريالنحتالفنمنالنوعهذا

تاريخفيمهمةأدواراأدوالأشخاصبتماثيلالحضارات

.الحضاراتهذه

!لم!حرءسجناءيقتادونمصريونجنود

الحاكمةالأسرة)1مصر-مح!حورالمصري

س!ا.62عرضهحيريحجروهو..مةى

لريتشا(مكتمل)قمرالبدر70رقمالتوع

وأسالنحاسمنقصسادوهوأم(059

للصدأ.القاللغيرأغولاذواالكرزم
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أجلمنأعمالهماالفنانينمنكثيرينتج.الفنيالتعبير

عنوللتعبيرللاتصالأو،الابتكاريةحاجاتهمإشباع

جميل،شيءعمللمجردأو،الخاصةومشاعرهمأفكارهم

المعاصرالنحتفنفيكما،جديدةخاماتلتجريبأو

والألومنيوموالزجاجوالبلا!عتيكالفولاذيستخدمالذي

ذلك.وغير

أقدممنذبالمعمارالنحتفنارتبط.العمارةمنجزء

،واحدةخاماتلاستخدامهماوذلكالعصور،

المبانيمنكثيراونرى.المهاراتنفسإلىولاحتياجهما

بللها،مكملاجزءاتعد،نحتيةبأعمالتستكملالقديمة

منكلهاتنحتكانت،القديمةالمعماريةالمبانىبعضإن

الصخر.

ال!همخرعلىنحتالميلاديالثامنالقرنالهسد،إيلورا،كيلاسانتامعبد

الصلب.

الإكمالعلىالعمارةفيالنحتدوريقتصرولم

الأعمالبعضكانتفقدبمعمليدورلهكانبل،والتز!ن

الإفريز()علىالمبانىجوانبعلىتلصقالإغريقيةالنحتية

الأعمدةبدورتقومالفنيةالأعمالبعضوكانتلتقوشها.

أثينا.فيالأكروبولمبنىفيكما،المبنىتسندالتى

عمليةفأهمها،الفنهذافيالمتبعةالأساليبأما

وأ،الصخريةأوالق!إلخشبيةمنالحفر()أوالنحت

ويستخلصهالنهائىالشكلالنحاتيتصورحيثغيرها،

هذافيالمستخدمالثانىوالأسلوب.أمامهالتيالكتلةمن

وأالطينمنطبقاتبإضافةالبناءأوالتشكيلهوالفن

قوةتعطيالموادهذهوكانتالمواد.منغيرهماأوالشمع

وأ(الحجمالصغيرةالطينأعمالحالةفي)كمابحرقها

بعدالإسمنتأوبالجصأوالبرونزأوبالألومنيومبصسبها

هذينإلىوإضافة.الأولىأل!شكالمنقوالبعمل

سلوبين،لأا

غوكاللحام

ساوقد

الفنامرسم

كامنعدد

فب،العمل

وبعضهمؤ

منهـكافيا

لل!ال!خيرة

وبمرور

إلىوآسيا

أماالميلاد.

فيمنتشرة

بهاالقدماء

أصبح

منالمباشمر

فيشكلون

وفي.بصبه

ادهياكل

والأشكال

أنواعا

يسمىما

الجىجميع

والألعاد.

مسفيكون

فيءالبارز

ووغيرها.

أعماابعض

معاب

واذالفراغ

اووالملمس

فيالفنانون

لمالتشكيلي

بعدبذات

فيأالعمل

العهيشغله

الحر؟

!االأعمال

بالحرءمليئا

بالحركة

حديثةأساليبيستخدمالمعاصرالنحتفنتجن

وكانكثيرا.النحتالمصرور،قدماءضخدم

كانحيث؟الحديثبالمصنعيكونماأشبهط

إكمالفيالنحاتمساعدةعلىيعمل!مبية

للشكل،المبدئىالإعدادفىيعمل!ضهم

قدرااكتسبواالذينأما،المتوسطةالمراحلتي

المراحلفيفيساعدونوالخبرةالتدريبمنأ

الفنى.سل

مصرفيالمتبعةالنحتيةالأساليبانتقلت،الزمن

قبلالسادسالقرنقبل،والرومانالإغريق

كانتفقد،الشمعباستخدامالصبطريقة

النيجيريوناشتهروقد،العالمبقاعمنكثير

النيجيرية.بنينمملكةفيكما

النحتمنيقللونالحالىعصرنافيالفنانون

البنائي.النحتمنويكثرونوالخشبالصخر

يقومواأنقبلالصلصالأوبالطينيشاءونصا

يستخدمونالفنانينفإن،الكبيرةالأشكالحالة

هذهلتقويةوالأخشابالألحملاكمنخلية

تصب.حتىناسكها

الفنونهنفنالنحت

هوانتشاراوأكثرهااضحتاأنواعأشمهر.لنحت

منالمنحوتوهو،المجسمأوالمستقل،لنحت

ثلاثيةالخلفيةعنمستقلةأحجامولهانب

لاالذيوهوالبارز،النحتهوالثانيالنوع

النحتهذااستخدامكثروقد.الخلفيةعنسلا

وإيطالياواليونانمصرفيالقديمةالمبانيق!ن

تنفيذفيأحياناتستخدمالصبطريقةكانت

البارز.النحت،

بعناصر:النحاتونالفنانونيهتم.الشكلء

والظلوالضوءوالحركةوالخطوالحجمكتلة

بهايهتمالتيالعناصرنفصهيوهذه.للون

التصويرفيأنهمغير،التشكيليالتصوير

مسطحاتعلىبهاالشعورإيجادعلى!ملون

حجمبالكتلةويقصد.والعرضالطولهماق

الذيالفراغبهفيقصدالحجمأما.ووزنهاغراغ

النحت.قطعةأطرافيعنيوالخطل.

فبعض،النحتفيالمهمةالعناصرمنتعد4

يبدووبعضها،قواعدهعلىمستقرايبدوحتية

الإيحاءهذاالنحاتونويحققبها.ويوحي،كة

منذلكبغيرأومقوسةأشكالبترديد
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أشكا

الات

!ئ

بو!

صع

نحتهماجعلواالمحدثينالفنانينبعضأنغير،الأساليبا

التى،الحركيالنحتمدرسةفيكمامتحركانفسه

وأصحابكالدر.ألكسندرالأمريكيالنحاتأنشأها

منقطعمنأعمالهميصنعونهؤلاءالمتحركالنحت

وقضبانبأسلاكببعضلعضهماتوصل،الرفيعةالمعادن

صىتتحركالهواءفيمعلقةمتوازنةمجموعاتلتكون

هواء.حركةل!قلالفضاء

وأالضوءيكونلا،النحتحالةفي.والظلالضوء

ورغم.التشكيليالتصويرحالةفيكماالأهميةبنفسالظ!

كما.عملهتنفيذقبلالنحاتفيهيفكرأنمنبدفلا،ذلك

فالملمصربالضوء.تتأثرالتيالملامسفييفكرأنينبغي

تتركالذيالخشنالملمسأماالضوء،يعكسقدأ!مقي!ا

يوجدفإنهبها،عملالتيالأدواتآثارأوالفنانيدآثارعليه

النحتي.العملعلىالجمالويضفيبالحيويةشعورا

بتلوينها.أ!مأعماالنحاتينبعض!يكم!!.اللون

الأزرقفاللون.للألوانالرئيسيةالإيحاءاتعلىويعتمدون

والأصفر،الوزنفيبالتوسطوالأحمربالثق!!يوحي

أعمالهم،بتلوينيهتمونلاأعنان!تاأغلبأنغير.بالخفة

لذلك.ضرورةيرونولا

النحاتونوتناول،النحتفىعديدةأساليبتطورت

وظهرتالمتلاحقةالعصورخلالمختلفةموضوعات

وبالإغريهت،،القدامىبالمصر!تخاصةأساليب

والهنودوالصينيينوالفينيقيينوالرومانوبالأترسكانيين

والياباني!ت.والسريلانكيين

هي،الفنهذاتاريخفيأضحتيةاالأعمالاأبرزوأح!

ذأسكفيالنحاتينوأشهرليا.إيصاأفيالنهضةعصرأعمال

عاشالذي،بيونروتيأنجلووماي!ص!!دوناتللو:همأحصرا

أوروبانحاتىوأشهر.الميلاديعشرالسادسالقرنأولفي

الإيطالي،برنينيلورنزوجانهوالسائكلشرالقرنخلال

.والعمارةأخحتامجاليفيأبدعالذي

إلىأوروباشعماليإلىإيطاليامنأضحتافنانتشر

الفنانينبعضاستدعتالتي،الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتا

أشهرومن.الفنيةالأعمالابعضأسعم!الأوروبي!تا

أنطوانج!تهناكإلىا!عتدعاؤهمتمأسذيناالنحاتين

عامأمريكافيالمسؤولونمنهطلبأ!ذيا،هودن

جينويعد.واشنطنلجورجتمثالآيعملأنم1785

إلىصحبهوقد.الفرنسيينالنحاتينأفض!هودنأنطوان

مبنىبتزيينقامواالنحاقن،منعددالمتحدةالولايات

وأشهر.واشنطنفيالأمريكيةاالحكومةمقرالكابتول

الذيغودنز،سانأوغسطسىهوالأمري!ص!تأضحاتينا

أضكولن.أبراهامتمثالبعم!اشتهر

الفديمالشرقيالنحت

المبكرالعهدفيالنحت!ان،الأوسطأسشرثافي

القياسمصغرةأشمكالمنأسفيتأالرافدينبلادلحضارة

مناظربعرضالرافدينبلادنحاتوتميزوقد.والحهنةأصلملوك

تصويرأوبالحركةتوحيرسعومتسجيليحاوأ!اوأسم،عنيفة

تظوحيويةأكثررسومانشاهدأنناغير،حقيقيينأشعخاص

أ!لب.واالأدواتتزينصغيرةحجريةقم!!علىبارزة

العاشرالقرنين)بينالاشوريةالإمبراطوريةعهدوخلال

حليةالنحتالنحاتوناستخدمالميلاد(،قبلأصسالغوا

واشؤوسللثيرانالحجرمنأشكالآونحتوامعمارية

جدرانوزينتالقصور.بواباتأمامونصبوها،البشرية

قصصعلىللدلالةكثيرةلاشياءبارزةبأشمكالالقصور

الأخرىوالحوادثبهاقامواالتييةالعس!الحملات

)قويونجقنينوىفيدقيقةمنحوتاتوجدتوقد.المهمة

الأشكالوتعبرللأسودالملكصيدقصةترويحاليا(

منأكثروواقعيةبدقةالحيواناتحركةعنالمنحوتة

يبرزونها.القدماءالنحاتونكانالتيالأش!صال

الأخمينية،الإمبراطوريةعهدفيالفرسالنحاتونأما

أطرافعلىتدلأشكالمننماذجبنحتاهتموافقد

يمثلالذيالبارزالشكلذلكومثالوعضلاتها.الحيوانات

يزينونالفرسوكانثور.مععراكفييشتبكوهوالأسد

ظلتالدقيقةأعمالهمول!ش،كبيرةناتئةبمنحوتاتالمباني

للفنواضحةآثاربعضهاع!ىوتظهرضيقنطاقعلى

.التقليديالإغريقي
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الصغرىآسيافيكبيرةمملكةانشأواالذينالحيثيونأما

النحتمنطرازاألمشخدموافقد،.مف0002سنةبعد

منعدذانحتواكما،الآشوريالنحتأسلوبيشابه

ملوكهملأشكالالصلدالصخرمنالضخمةالنصب

الدينية.أحتفالاتهممناظرأو،والهتهم

حواليالنحتمنمتميزأسلوبظهرمصر،وفى

03طواليذكرتغيردونحالهعلىواستمر..مق0003

مناممبةمثل:معينةلأممبابينحتونالم!ريونوكانقرنا.

وفعالياتنشاطلعرضأوحادثأوشخصذكرى

أشكالالنحتمنالنوعهذاضمنومن.حقيقيينأشخاص

نإإذجدابمضخمةالتماثيلهذهوبعض.والملكاتالملوك

فيالحجرمنالمنحوتالثانيلرمسيعرالجالسالتمثال

المنحوتاتومنمترا.02علىارتفاعهيزيدسمبلأبي

ماالهياكلجدرانتغطيالتيالأشكالالدقيقةالمصرية

المهمة.المعاركإحدىمثل،حادثةأودينيااحتفالأيصور

منظرللمنحوتاتالبارزةالأشكالعلىالشائعةالأمثلةومن

أمامهم.الأسرىيقودونوهمالمصريينالجنود

التعابيرفىبالواقعيةالقدماءالمصريونيهتملم

غيرواعتبروها،البشريةالأشكالنحتعندوالقياسات

قبلعشرالرابعالقرنخلالقصيرةفترةباستثناء،ضرورية

الواقعية.ببعضتتسموأشخاصاأشكالانحتواعندماالميلاد.

الانيسمىفيماالسندوأديحضارةازدهرتلقد

حوأليمنالهندمنالغربىالجزءفيوكذلكالباكستان

الميلادقبلعشرالثامنالقرنإلىوالعشريناسمادسالقرن

عواديمنالعهدذلكمنحوتاتسلمتوقدتقريبا.

بينهاومن،الحضارةلتلكالرئيسيةالمناطقمعظمفىالزمان

وحيوانية،بشريةأشكالأتمثلصغيرةحجريةلوحات

النحتأنوجدوقد.السحرةاحتفالاتأثناءاستخدمت

القرنبينالقديمةالهنديةالحضارةمنالأولالألفخلال

واقعاكانالميلاديالسادسوالقرنالميلادقبلالسادس

البواباتفىذلكآثارفنجد؟البوذيةالمعتقداتتأثيرتحت

البوذيةبالأبراجتحيطكانتالتيالحجريةوالسياجات

حفرهناوالنحتبوذا.لذكرىتخليدابنيتالتيالمقببة

وتعاليمه.بوذأحياةيشرح

القرن)منذالوسطىالقرونخلالالهنديالفناما

يمثلهاالتيالهندوسيةتأثيريعكسفإنه(الميلاديالسادس

منحوتاتهممعظمفييصورونهالذيالهندوسمعبودشميفا

قزمعلىبقدميهيدوسوهوأذرعبأربعةشخصهيئةعلى

فىيرقصوهوشميفايصورونأحياناونجدهمالشر.يمثل

.الكونتمثلناريةحلقةوسط

القديمةالشعوبمنكغيرهمالقدماءوالصينيون

أرواحإلىالعطايابتقديمالغامضةالكونمظاهرواجهوا

002ليرلتافين(طراز)علىبيرواليغور،نمر!نةفيطالة

س!.أ7(،رتفاالميلأد،

!ن(،الرابعة)الأسرةمصر،والملكةمصرملكرينوس!الملك

متر.04،1بارتفاع..مق3162-9942
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الفنتأثيركان،المالكةهانأسرةعهدوفى.مجهولة

الوسطىآسياعبرالصينإلىانتقلقدالهنديالبوذي

بنحتالصينيونالنحاتونوبدأالحرير.تجارأيديعلى

لطولفكانبوذأ.تمث!حجريةوأشكالخشبيةنص!

أثرهماالأشياء،صق!فىومهارته!العملفيأناتهم

متناغمإيقاعإلىالاجنبيالهنديالفنتحويلفى

مهيب.

الوسطىالعصورفىالنحت

النهضةعصروفي

أبالأسانفسالفترةهذهفىالنحاتوناستخدم

كذللثالقدماء.أصحاتوناا!متخدمهاالتىالأدواتوا

خاصبش!طمهيأةبأدواتالوسطىالقروننحاتوا!شعان

التعقيد.بالغةأعمالإنجازفيتساعدكانت،الخشبلحفر

شزمراتدعىمنظمةورلقفىالفنانونهؤلاءواشتغل

.النقابات

عشروالسادسعشرالخامسالقرنينوخلال

أمثالالنهضةعصرنحاتيباستطاعةحصان،الميلاديين

لهرقلالمقاسصغيرةبرونزيةأشكالعملبالالالوأنطونيو

حاصةتقنياتيكتشفواانهؤلاءاسعتطاعوإنتايوز.

.للفرسانعملاقةنصبوعم!!ا!بيرةالبرونزيةبالقوالب

إلىذلكفأدى،النماذجبتكبيرتقومآلاتصنعواوقد

المنحوتاتوت!صبيرلاستنساختقومالتيالحفرآلاتتطهور

كاملة.ميكانيكيةبعمليةالحجرية

الإفريقيالنحت

والأشكالوالمجسماتالأقنعةاالإفريقيالنحتيشم!!

المناسباتوفي،الاحتفالاتفيتستخدمالتىالمزخرفة

.الأخرىالاجتماعية

أغلبأنالملاحظومن

صنعقدالإفريقيالنحت

مقاومةتستطيعلاموادمن

وأ!ذا،كالأخشابالزمن

النحتمنالموجودفإن

كثيراعمرهيزيدلاالإفريقي

سة.المائتيعلى

اختيأضحتيةاأ!الأعمااأما

أ!أ!اوأحاخوانزبالبررنفذت

قدموأ.يمةقدنهاف!،ثلمحرشا

يعودمعروفإفريقىنحت

النيجيريةنوكحضارةإلى

القرنفىازدهرتالتي

الميلاد.قبلالسادس

النحاتونويستخدم

قرنا!ممسل!بوبقنانهرللقصطبلقويةألواناالإفريقيون

فيميلانيزيا.الحديدةعياممقاطعةأضياالأقنعةفيومتقابلة

معالشمري!،حشبدالفأوائلفيأخلبسيصنعونها

سم.06بارتفا!.وحيوطحلدأضستخدمأرحفلاتخما،

قا!اابانلىقناع

عرل!،عيميا،ا!رقص

ممصا)ع!إفريقيا

أوائ!!!يلاحا(

!مالعشريرالقرر

اططلىالحشص

متر.42.1سارتماع

لمدلفيةأقصعةملكيفريق

يعودرممالمجحيريا،ب!!،أهافي

عشرالاسالقردأواحرإلى

البرولرمنصمع،الميلادي

سم.06لارتفاع

!!ث!
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ملامحالواحدالقناعيجمعوقد.عقائديةسحريةلأغرأض

الختلفةوالحيوأنات،كالإنسانمخلوقاتعدةمن

يعتقدكانكما،الشريرةالأروا!بقوتهالتطرد،والزواحف

منقطعبعضهاإلىتضافكانحقكماالقدماء.الإفريقيون

أعمق.تأثيرالإعطائهاوالخرزوالقرونالجلود

الفنالهادئالمحيطفيالمنتشرةالجزرفيالفنويشبه

تزيدتستخدمالتيالموادأنغير،جوانبهأغلبفيالإفريقي

فمن.الإفريقيالنحتفيالمعستخدمةتلكعلىقليلا

الطورري!المحيطةالجزرنحتفيتزيدالتيالخامات

هذهسكانبعضأنكما.ذلكوغيروالأصدافوالقواقع

الجزرهذهومن.النحتفىالحجارةيستخدمونالجزر

كبيرةحجريةنحتيةأعمالفيهاتوجدالتيتاهيتيجزيرة

.الأحجام

الحمرالهنودعندالنحت

إلى(الأمريكيون)الهنودالحمرالهنودحضارةتنقسم

بحضارةتسمىماالأولىالمجموعة:كبيرتينمجموعتين

والقرنعشرالثالثالقرنبينماازدهرتالتيأولميك

المكسيك،لخليجالجنوبىالساحلعلىالميلاد،قبلالثانى

منالفترةهذهنحتويتكونالأنديز.وجبالبيرووشملت

الصخورفينحتبارزنحتومنجدا،ضخمةرؤوس

بعضوجدتوقد.ذلكوغيرطينيةمجسماتإلىإضافة

والمجموعة.والذهبالحجارةمنالمصنوعةالنحتيةال!عمال

ويشملالحمر.الهنودعندالقبليالنحتمجموعةالثانية

والأعمدةوالمجسماتالأقنعةصناعةالقبليالنحتفن

فنأنالدارلحمونلاحظوقد.ذلكوغيرالمنحوتةالطوطمية

السواحلهنودوخاصة-الحمرالهنودعندالقبليالنحت

فنكبيرحدإلىيشبه-الهادئللمحيطالغربيةالشمالية

وثيقةعلاقاتوجوديؤكدكا،الصينيينقدماءعندالنحت

الحضارتين.بين

المعاصرالنحتفن

فيالنحاتينبينالألمسلوبيةالفروقمنكثيرتلاشى

بالتجريد،النحاتيناهتماموازداد،العشرينالقرن

التكوينمشكلاتعلىمنصبااهتمامهمجلفأصبح

يعدولم.النحتيالعملفيالرسالةأوالمحتوىوأهملوأ

كلفيكانكما،الإنسانحولمركزااهتمامهم

السابقة.القرون

القرنفيوأصيلمثيرنحتظهورإلىأدىومما

لدىالنحتمفهوموتغير،جديدةخاماتظهورالعشرين

استخدامإلىأدتالواقعيةإلىالجديدةفالنظرة.الفنانين

فاستخدم،الفنيالعملفىحقيقيةوحركة،حقيقىضوء

نأمنالرغموعلى.وبعفالالات،النيونأنوارالنحاتون

إلايندثر،،كادالإنسانبشكليهتمالذيالواقعىالنحت

الإنسانجسمحركةمناستوحواشحاتين،ابعضأن

ألبرتوالسويسريالنحاتهؤلاءأشهرومن".ففأعمالآ

الأمريكيالنحاتأمامور.هنريوالإنجليزيجاكوور!

تمشيافيهامبالغبطريقةالواقعيةإلىعادفقد!ونهافدوين

المسماةالتشكيليوالتصويرالنحتفىالجديدةالمدرهـ؟مع

التيالسابقةالحواجزكسرتحاولالتي،المغاليةبالواقعية

اليومية.الحياةعنالفنكلتف!كانت

بالأسلوبالنحتعنالفنانينمنكثير!تخلس

الهندسيةالأحجامعلىيركزونكانواحيثالتكعيبو

تهتمالتىالمستقبليةالمدرسةأسلوبعنتخلوااكهفقط؟

والزمنوالحركةالفراغوبتوضيحالأشياء،-شكةلتصوير

.الأزركالعلى

بالنحتسميماالمعاصرينالنحاتينبعضوأبد

منمساحةعلىبالتشكيلالنحاتيقوم-جثالبيئي

فيكما.الحجارةأوالصخورباستخدامالماءأوالأرض

سميثسون.روبرتالأمريكياتالنرعمل

الواقعيةالمدرسةأصحابمنالنحاتونحاول،وكه

آخرونحاولفقد،والحياةالفنبينالحواجز!سرالمغالية

التشكيلى،والتصويرالنحتبينوالتجميعالحواجزكسر

الذيوالخشبالقماشمنأجزأئهابعضمحمالأأفأبدعوا

النحتفنأصبحوهكذا.بتلوينهالفنانون1ءهؤيقوم

التشكيلية.الفنونمنغيرهمعواضداخلامتنوعا،

خلالوالاقتصاديةالاجتماعيةالتغيراتجمبرتألقد

وموادأساليبيستخدمواأنعلى،النحاتينسينالعشالقرن

سبقوهمالذينالنحاتونيستخدمهكانلماتختلف

ورشداخلفيوليسبمفردهميعملونالنحاتينومعظما-

وكان،الورشفيكمتدربينلاالمدارسفي!اتعلصوقد

الباهظةالتكاليفإلىبالنظربسرعةالعمليغجزواأنعليهم

وعلىوالمواد.الأدواتغلاءمعواسعأستديو،فيللبقاء

إنتاجهلعرضمنظمةدوريةمعارضبقيمأنالفنان

منجزاته.منجانئاويبيعالانتباهإليهوليجذببهوالتعريف

فييحفرونممنالنحاتينمققليلانجدهذا،يومناوفى

طويلاوقتاويستغرقشاقةعمليةلأنهالحجر،أأالخشب

الصقلبعمليةالفنانيقومأنقبلفيهالعملينتهيولا

يصبحالنحاتأنعنفضلا،وإزميلهبمطرقتهيهىالنهائي

فإنلذلك،الثمنباهظةموادفيينفقهمالأتإبحاجة

منملاءمةوأكثربكثيرأسرعتكونالنماذجكيلتثعملية

اهـر.عملية

أثناءفيالتصاميمتغييرأيضماباستطاعتهمبحويصى

الحديثالفنانتروقالألمملوبفيالسرعةهذهو.العمل

كثيرا.
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الموسوعةفىعلةذاتمقالات

أيصا:ا!ا.لالدومقالاتفىالفنونصقرةانظر

أمرييهوننحاتون

حورح،!حيحال!ريدريكرممحتورهيرامورز،لا

اعسمدرأ،رارركات%ور،بهرجررردوحتز،حلمسر

مويسا!،تشيحو!:عسطمرأ،نزدعو-نساسبرجا،نرحو

فرنسيوننحاتون

وحستأ،داوداياسدلطواأ،ير،جين،آر!

لىاطوأ،صويسيمونت!!ستاصو،سىل!صبرايكرفريد،يتوارربا

لطوارأح!،ددهورحاد!،يحادحستوأ

إيطاليوننحاتون

لدلدرياأ،فيروكيوا!هـسو،حيرتىلورنروحالى،برلمجي

يحونطهوأ،فالوكاتللوو،دمبرتوأ،لىلوححثميو

أبحلوي!طىمالوكاروليا،يلادنيحيوفالو،برا

توبسعحو،سيليميلالي!ض،لواب!

آخرونتوننحا

ياسشيدا!و،!حالكمسدرأ،أرشيحمكو

حاك،كيشيترأعرتوأ،تيكوحياكسيتيليصبرا

أجسموسريكأ،حيلطولا،سوبيكا

إيفاد،متروليكإليزاليتأحسيدةا،فرسكراسلل!!،تمتمادويك

هري،مورحود،فلا!صمممانبيرتل،لدسينتورفا

شهيرةمنحوتات

ميلوديشيموسالهولأبو

لاوكولىالحريهتمتال

نمرتيتيريريداتور

حلاضدحصاري،االوطنيرتممور

النحتتاريخ

ممةلقداومارنيودسحاسلأا

لفىا،لسلتياتكرالأا

يمةلقدا!!رلارشوآ

يالماايقغرل!ا

يمهاغدامصربا،د،سلبا

الأمريكيودا!وداالعر!عدوالمحتالرسم

النحتأنواع

المررا!الححريالتالوت

موبيليملتردا

الباررالمحتالفماع

ال!بوس

الزحاحيةالأليا!

لبرونزا

لبلا!تيكا

بولىالصاالححر

لفولاذوالدالحد

وموادأساليب

الحشصعلىالحفر

الرحام

واطصحوباتالصس!

اللكطلاء

الفير

المحروقالطك!ت

ععاخا

للحاما

المرمر

ححر،ليشما

أنما!

لكلاسيكيةاحولروكوالانطماعيةا

لمستقبليةاسميةمالرواسلو!لأا،كيرولاا

الإنسانيةالنزعةالنهضةعصرآرتاصو!ا

اضا،القوطىلم!ا،دطيالميز

لمنا،رولسحىأعاااخ!صعيميةا

صلةذاتأخرىمقالات

الإسلاميةالفنونآيلاسدإيسترا!لإسلاميةالآتار

اصكاتدرائيةالتصميمالفرا،فيالأسزاا

فنون،المتحدةالمم!سةل!!!ريقيا،حو!الإس!جمو

لفرا،الهنديا!مارةاسياآ

الإسلاميةاعمارةاإفريقيا

الفى،الملميمىاسلاييةاأمري!ظ

الموضوعصرعنا

النحتأهمة-ا

الفنىالتعبيرجتمالتارتسجما!

الع!ارةمنحرء-داضدكارياالأثرا-!

الفنونمنفنالنحت-2

الشكلمعالحة!اسحتاأدواع-ا

القديمالشرقىالنحت-3

النهفةعصروفىالوسطىالقرونفيالنحت-4

الإفريقيالنحت-5

الحمرالهنودعندالنحت-6

المعاصرالختفن-7

أوائلفينشأالنحتأعمالمننوعالمئحركالئحت

بأنهالأخرىالنحتأنواععنويتميز.أحشريناالقرن

أعمالتحققبينما،الحركةطريقعنمغزاهأوتعبيرهيحقق

الثابتة.المصمتةللأشكالبترتيبهاتعبيرهاالتقليديةالنحت

منواهنةتركيباتبمثابةيكونالمتحركالنحتومعظما

نحوعلىببعضبعضهاوموصل،بالقضبانشبيهةأضمكال

بدقة،والأشكالالاحجامالختلفةالأجساموتوازنرخو،

الأقواسمنلانهائىتنوعفىبحريةتتأرجحبحيث

والأنسجة،المواد،منالكثيرالنحاتونويستخدم.المتحركة

العمليشملأنويمكن.المتحركالنحتفيوالألوان

كروية،وأجساما،ملونةأقراصاالنموذجيالنحتي

ومثنية.مقطوعةمعدنيةوصفائحوأسلاكا،

يتحركلكىوذلك،فوقمنالمتحركالنحتمعظميعلق

نأكما.قاعدةعلىمحوريابعضهويدار.طليقنحوعلى

الإثارةلتقديمالمتحركالسحتأعماليخططونالنحات!ت

المتحركةبالظلالأيضابل،الفعليشكلهابمجردليصر،الفنية

الأعمالماتتحركوعادة.والأرضيةالجدرانعلىتلقيهاالتي

مصمممنهاالقليلأنإلا،الطبيعيةالهواءلتياراتنتيجة

الميكاني!صة.القدرةبوساطةتتحركبحيث



267القاتلالنحل

أ!واء،اتياراتتأثيريحركهالنحتأعمالم!نوعاللتحركالنحت

تجريديةمعدنيةأشكالمنالمتحركةالنحتيهةالأعمالمعظموتتكود

.بقضبانمربوطةبأسلاكومعلقةبعسايةموزونة

منالمتحركالنحتمنقطعةوتصميمشكلإن

حركتها،علىتعتمدالجماليةقيمتهاأنإلا،بمكانالأهمية

أشكالأتعملأقواساتشملالتأرجحالمستمرةفالأشمكال

الحقيقيالتصميموينبثقالفضاء.منقادمةكأنهامرئيةغير

الأشكالمنالتنوعهذامنالمتحركالنحتلقطعة

المعلقة.الاجسامومع،ببعضبعضهاوعلاقاتها،الفضائية

مختلفة،عصورومن،عديدةثقافاتمنفنانونأبدع

وتنسبتعبيرها.منجزءفيالحركةعلىتعتمدأجساما

والمصممالرممامإلىالغالبفيمتحركةمنحوتةأول

عامتحربةأجرىالذيرودشعينكو،ألكسندرالروسي

مدارةوغير،ومعلقة،متحركةخشبيةلتركيباتأم029

منأولهوكالدرألكسندرالأمريكىالنحاتأنإلااليا.

هىفيهاالحركةكانت،حقيقيةمتحركةفنيةأعمالآأبدع

أولأنهعلىكالدرإلىوينظر.الأمعاسيالجماليالغرض

أعمالأأبدعكالدرأنكما.المتحركالنحتفنأبدعمن

ثابتةضخمةتركيباتوهي،الثابتةالمنحوتاتتسمىنحتية

الفولاذ.صفائعمنمصنوعة،التصميمتجريدية

امشخدممنأولدوشاممارسيلالفرنسيالرسامكان

يدوياالمدارةالنحتيةالأعماللوصفالمتحركالنحتكلمة

!شةباريسفيكالدرعرضهاالتي،بالمحركوالمدارة

المتحركالفنبنوععموماالكلمةهذهوترتبط.أم329

،أم349عامصنعهفيكالدربدأوالذيآليا،المدأرغير

الصفئالمدهونة.وأشكالالأسلاكمستخدما

فن.،النحتألك!سندربمكالدر،أيضا:انظر

يشقلأنهالاسمهذاحملالمحلمننوعتدباثفحل

نوعانوهناك.النباتاتجذوعفىاوالخشبداخلأنفاقا

طولهوشرأوحالصغيرالخشبنحلأحدهما!لبمالن!هذامن

المجوفةالأشجارجذوعفىبيضهويضع،ملم01و6بين

،باللعابالجذعلبالأنثىالنحلةوتمضغ،.الأدغافي

خلايا،صنعفيالعمليةهذهعنالناتحةالمادةوتستخدم

تضع،ذلكوبعد،والعسلبالطلعالخلاياهذهبملءوتقوم

الكبيرالخشبنحلوهناك.خليةكلأعلىفي؟واحدبيضة

شكلهفيويبدوسم،5.3و51.بينطولهويتراوح

.الجوفمنطقةفيشعرلهينمولاولكن،نانةالهكالنحلة

الطنانة.النحلةبمالنحلةنحا:أبانظر

الكريمالقرانسورمنالنحلسورة.!دمورةالئحل،

.عشرةالسادسةالشريفالمصحففىترزمبها-المكية

تسميتهاجاءت.آيةومائةوعشرونثماناياتهاعدد

إلىتشيرالتيالبليغةالعبرةتلكعلىكمالهالاثالنحل

الصنعبهذاالألوهيةعلىوتدل،الخالق،ممحنععجيب

إلىربكوأوحى)النحلومنهامخلوقاتهممشىلالعجيب

يعرشونومماالشجرومنبيوتا،الجبالمناذ!ذيأنالنحل

منيخرجذللاربكسبلفاسلكيالثمراتكلن5كليثم-":

لآيةذلكفيإنللناسشفاءفيهألوانهمختلفشراببطونها

.6896،:النحل،!يتفكر!لقوم

:الكبرىالعقيدةموضوعاتالكريمةتعالإلسورة

ذلكجانبوإلىوالنشور،والبعث،الوحي1،الألوهية

العالمذلكفيوالوحدانيةالقدرةدلائللنشتتحدث

،والجبالوالبحار،والأرضالسمواتفي:الفسيح

والفلك،الناميوالنبات،الهاطلوالماء،لوديانووالسهول

السالكونبهايهتديالتيوالنجومالبحر،ستجريالتي

المشاهد.تلكآخرإلىالليلظلماتفي

إنكارموضعكانالذيالوحىأمرالسورةتناولت

الرسمولفاستعجلوا،الساعةقياماستبعدوألذين.المشركين

تأخروكلما،بهخوفهمالذيبالعذابهميأقيأنضولحهيد

مبدأتقريرالسورةأهدافومناستهزاء.:وازأالعذاب

الواحداللهقدرةإلىالأنظاربلفتوعلا،جل4الوحدانية

الكفربنتيجةالناستذكرالكريمةالسورة!ابعتثمالقهار.

اللهإلىبالدعوةعليطالرسولبأمرالسورةوختمت.اللهبنعم

منيلقاهعماوالعفووالصبر،،الحسنة،الموعظة،بالحكمة

الله.دعوةتبليغوحبيلفىالأذى

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأء!ما:أن!

الكريم.القرآندور(؟وسوره

)اللئأ.النحدةانظر:.ئاثلالالئحل
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الححلاتجمعدلسانها.اشص"وتمتصاشهرةفوقتحومالعسلنحلةشغالة

الحلفية.أرحلهاعلىموحودةاطقاحا

النحلة

ماعداالعال!أنحاءجميعفيتعيشحشرةاوو

ويعد.والجنوبيالشماليالقطإنمنالقريبةالمناطق

الذيالعسلوينئالنحل.فائدةالحشراتأكثرالنحل

الذيالعسلينئثممعكماغذاء،الناسيستعمله

أصشموعواالصمغمنها،عديدةمنتجاتفييستعمل

مننوع02!...نحووهناك.التجميلومستحضرات

هوالنوعالعسلبنحلالمعروفالنوخلكن،النحل

تكفيكبيرةبكمياتوالشيمالعس!!يصنعالذيالوحيد

.الناس

لراليسمو!(لذكرا

حموبسلاأ!تسمىأماك!!ىتح!لهااتاللقاحبو!العاملاتت

حبوبالنحلويجمعبالغذاء.النحلالأزهارتمد

الأزهارمنالرحيقيدعىحلواوسائلاالصغيرةاللقاح

الرحيقمنالعسلويصئالنحلعليها.يحطالتيالمتفتحة

ينقل.لهغذاءاللقاحوحبوبالعسلمنكلاويستعمل

طيرانه،أثناءأخرىزهرةإلىزهرةمناللقاححبوبأضحلا

التيللنباتاتإخصابأوتلقيححدوثإلىذلكويؤدي

وتعتمدالتكاثر.علىالنباتاتيحساعدمماعليها،يحط

الفواكهفيهابماالمهمةالغذائيةالمحاصيلمنالعديد

النحل.طريقعنيتمالتلقئالذيعلىوالخضراوات

النحلمنأنواعثلاثة

لح!!مستعمرةتمتمكل

المستعمرةتتألرو.السحل

وملكةاحتسعالاتاآلادس

منمئاتولصعواحدة

.!صرلدا
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قرصفىالحلايابعضفياللقاحوحبوبالرحيقالشغالاتتخزن

كلوتحتويلحل.إلىيتطوربيضعلىالحلايابعضوتحتوي.السل

سدامحيةخلية6،نحوعلىالعسلقرصسمربعةسنتيمتراتعشرة

الشكل.

علىساعد،السنينعبر،النحلأنالعلماءاعتقد

فيحالياالموجودةالزهورأصنافمنالعديدتكوين

مختلفبيناللقاححبوبنشرطريقعنوذلك،العالم

.النباتات

الأرجلمنأزواجثلاثة،الحشراتلبقيةكماوللنحل،

معدةتسمىخاصةمعدةأيضاوللنحل،أجنحةوأربعة

إبرالنحلإناثولجميع.الرحيقفيهايحملالتيالعسل

نفسها.عنللدفاعتستعملهالسع

مجموعتين:إلىالنحليصنفأنعامبشكليمكن

الانعزالىالنحلأنوأعمعظمتضمالأولىالمجموعة

الثانيةالمجموعةتضمبينمامنفردا،يعيشالذيالوجد

معبعضهويعملتعيقالذيالطنانوالنحلالعسلنحل

.كبيرةمستعمراتأومجموعاتفيبعض

العسلنحلمستعمرة

ملكةمنالنموذجيةالعسلنحلمستعمرةتتألف

والملكةالذكور.منمئاتوبضعالشغالاتوالافواحدة

تكونوالشغالات.البيضتضعالتيالعسلنحلأنثىهي

والذكور،للإخصابقابلاتغيروهن،الملكةنسلمن

المذكر.النسلهم

مكانوالقفيرنحل(.)خلاياأوقفائرفىالنحليعيش

قرصعلىيحتويصندوقاأوجوفاءشجرةيشبهتخزين

السداسيةالحجيراتمنكتلةالعسلوقرص.العسل

منالعسلقرصالشغالاتوتبنيالخلايا.تدعىالشكل

لاصقةمادةأيضاوتجمع.أجسامهاتنتجهالذيالشمع

يسمىماأو(القوامالشمعيةالراتينجية)المادةالعكبرتدعى

وتستعملهاالأشجار.منمعينةأنواعمنالنحلبصمع

القفير.فيالتصدعاتلترميم

وتخزينالصغيرالنحللتربيةالنحلقرصيست!ول

وذلك)حجيرة(،خليةكلفيبيضةالملكةوذنحمعالغذاء.

تحتويالتىالخلاياوتوجد.العسلقرصأجزاءنكلجزءفي

القفير.وسطفيعام،بشكل،النحلويرقات،البيفمعلى

ويخزن.الحضانةأوالتفقيسعشالمنطقةهذا/لدعى

حوله.أوالحضانةعشفوقوالعسلاللقاحبحبماالنحل

مختلفة.لأغراضالتحفمينخلايانفسهاالخلاياوتستعمل

والصيفالربيعفصليفيالخلاياهذهمنالعديدوتستعمل

فيوالتفقيسالحضانةوتتوقفالصغير.أمحل1تربيةفي

لتخزينجاهزاالخلاياهذهمنيصئالعديد(الخريف

الشتاء.فيالعسل

لحيواناتالغذاءمنجيدةغنيمةالقفيرمحتوىيصب!

يبقىلذلك،النحلفيهابماالأخرىالمستعمراتمنكثيرة

)القفير(.الخليةمدخلحرأسةفيدائماأشغالات1منعدد

برائحتهالخلايامنخليةكلفيالموجودخلا!ويمتاز

نحليميزأنالحارسالنحلويستطيع.أ،صيزةالخاصة

رائحته.خلالمنحرىالأالخلايا

مننحلاكانواسواءالغرباءالحارسالنحليها-م

يكونوعندمابشرا.أمحيواناتأمستعمرةالمصخارج

الخلية،زحزحةدبيحاولكأنكبيرأ،خليةلالتهديد

.فيرمونتدعىخاصةكيميائيةمادةالحارسلالنصيطلق

الاخرالنحلالموز،رائحةتشبهالتيالفيرمونرائرتوتنبه

.الحارسالنحللمساعدةيأتيالخليةفى

العسلنحلةجسم

ثلاثةإلىمقسمجسم!الحشراتكبقية،العسللنحلة

فيتقعالعسلومعدة.والبطنوالصدرأسا!أجزاء:

فعندما.وناعمكثيفبشعرالنحلةجسمورفطى.البطن

موجزةحقائق

أنهاالمحتملومن.الكومانفيمحصورةوجدتشل:الن!أحافير

مشة.مليود08منذترشكالت

وأكبر.سم4نحوطولهايبلغالبناءالنحلمننحلةهى:نحلةأكبر

02نحوطولهاويبلغ.العملاقةالسملبمحلةتسمىلعىنحلة

ملم.

مست!حجم

أ05بين

نحلةأصغر

نصأصعر

ف:السرعة

الذواحاسة

اأوالمالح

ور:الشغالة

لصناعةأ

يتراوحعدداوالسليمةالقويةالمستعمرةتضم:النحلمرة

نحلة.ألف!06وم!

وأالقزمةوالمحلة.فقطمليمترانطودهااللسععديمة:

واحد.مشتيمترطولهاعسللة

ساعة.كم/52بسرعةتطرأنالشغالةالمحلةقطيع

وأالحا!فه!أوالحلوالمداقيميزأنالسحللحليستطع،:

لمر.

كافيارحيقاحياتهاخلالتحمعأنالشغالةالنحلةضطيع

العسل.منحم41
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شغالةنحلةجسم

الأمامياالحا-ع!!-كاع

الدائريم?صجممحص!!ماإ"صاءص*

شغالةنحلةرأس

امراح!!ا

الحلميلحمات

ائفلص

المط!

الهص!حهار

اللقاححو!سلة
-*أ

الحلميةح!!لرا

المركةلعير

للاستشعاراقرد-

01-

ئوسوالرح!س

تحوءالأمايةحل11

الاستتطراقرداخسطيرو

-بر

!شتمعار

لسار

حبوبتلتصق،أخرىزهرةإلىزهرةمنالنحلةتنتقل

إلىالأسودمناللونفىالنحلويتدرجالشعر.بهذااللقاح

،الشغالاتمنبقليلأكبروالذكور.الخفيفالبني

والدكور.أصثسغالاتامنكلمنأطولوالملكات

صعيرةعيونثلاث،عيونخمسللنحلة.اليون

كلفىمركبةكبيرةوعينرأسها،أعلىفيمثلثاتشكل

آلافمركبةعينولكلرأسعها.جانبيمنجانب

بعضها.منبالقربالمتجمعةالعدسات

بأنهاعرفتالتيالحشراتأولالعسلىنحليعد

خلايامنانواعثلاثةوللنحل.الالوانتميزأنتستطع

حمساسةالبصريةالخلاياهذهعيونها.فيالحساسةاللون

فوقوالأشعةوالأصفرالأزرقاللونإلىخاصبشكل

ولايستطع.يراهاأنالإنسانيستطجعلاالتيالبنفسجية

بالنسبةفهو،الأحمر.اللونيميزأن،حالكلعلىالنح!!،

يميز،أنالنحلويستطهيعالأخضر.باللونيمتزج،له

مثلالهند!ميةالأشكالمختلف،اللونإلىلالإضافة

الأزهار.لأصنافالختلفةالأشكال

ببعضبعضهامتصلةدقيقةمجساتالاستشعارقرون

أعضاءعلىالمجساتهذهتحتوي.الرأسبمقدمةومرتبطة

تعملأنالمحتملومن.الشمعلىتساعدوحساسةدقيقة

أعضاءبمثابةالقرونهذهعلىالموجودةأولقيقةاالشعيرات

لمس.

والرحيقالماءلتمتصلسانهاالنحلةتستعم!!.الفم

رأسخارجمرنأنبوبواللسان.شمهاداخلإلىوالعسل

حميعفيزتحريكهوإطالتهتقصيرهيمكن،النحلة

النحلةتستعملهمافكاناللسانجانبيوعلى.الاتجاهات

.اللقاحوحبوبالشمعبسكأداة

وتمتص،قويةبعضلاتللفمالداخليةالجدرانتربط

معدتهاإلىفمهاخلالومنلسانها،عبرالرحيقالنحلة

العملية،هذهتعكسأنالنحلةوتستطيع.للعسلالخصصة

منالخارجإلىمعدتهامنأخذاءاإعادةعلىتعملبحيث

فيالرحيقالشغالاتتضعالطريقةوبهذه.الفمخلاأ!

.أخرىنحلاتإلىتعطيهأوالشمعخلايا

منجانبكلعلىرقيقانجناحانللنحلة.الأجنحة

الجناحينمنأكبرالأماميانوالجناحانالصدر.جوانب

الأماميانالجناحانيرتبط،النحلةتطهيروعندما.الخلفيين

علىتوجدخطاطيفبوساطةالصغيرانالخلفيانوالجناحان

الأمامية.االأجنحةاحافةطول

وإلى،وأسفلأعلىإلىتتحركأنالأجنحةتستطيع

وإلىالأمامإلىتطيرأنالنحلةوتستطيع.والخلف!الأمام

مكانفيترفرفتستطئأنانهاكما،والخلفالجوانب

الهواء.فيواحد

منجانبكلعلىأرجلثلاثللنحلة.الأرجل

إلىبالإضافةرئيسيةمفاصلخمسةرج!!كلوفى.صدرها

أرجلهاالشغالةالنحلةوتستعمل.أغدماتش!صلدقيقةأجزاء

معالتعاملوفيجسمها،منالطلعوتنظيف!السيرفي

الخلفيتين.رجليهاعلىاشاتنجيةوالمادةالطلعوتحمل.الشيم

منظفيدعىثلميلعشيتركيبأماميةرجلولكل

منالأوساخلتنطفالنحلةتستعملهالاستشعار،قرن

ا!ششعارها.قرونعلى

أرجلفي،الخارجمنخلفيةرجلكلعلىوتوجد

تدعىمقوسبشعرمحاطةملساءمنطقةالنحلشمغالات

.اللقاححبوبلحملوتستعمل،اللقاححبوبسلة

علىالخلفيتينالرجلينداخلالموجودةالشعيراتتساعد

الشغالةالنحلةتعودوعندما.السلةفياللقاححبوبتفريغ

وترفسالخليةفيالخلفيتينرجليهاتضع)الحلية(أغفيراإلى

باستخدامأخرىشغالةوتقوم.اللقاححبوبتفرغأو

)الحجيرة(.الخليةأسفلفياللقاححبوبأضسويةرأسها

الوسيلةتعدالتياللسعإبرعلىالنحلةتعتمد.اللسع

المتصلةالغددفتنتجوحياتها.مسكنهاعنللدفاعالوحيدة
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النحلةحسملهايةفيتنشأمرة002نحوم!ضةاللدرعةاللسعإبرة

لفسها.عنللدفاعالنحلةوتستعملهاالشعالة،

كيميائيةموادمنتتألففينومتدعىسامةمادةاللسعبإبرة

.معقدة

.أشواكوعليهامستقيمةالشغالةالنحلةسمعإبرةتكون

الأشواكفإن،الجسمفىاللسعبإبرةالنحلةتدفعوعندما

النحلة.جسماللسئمنإبرةتخرجثم،بإحكامتتثبت

اللصعإبرةفتدفع،الحركةفياللصعإبرةعضلاتوتصتمر

نفسهالوقتفيالعضلاتهذهوتعملالجر!.داخلبعمق

تموتثماللعميع،إبرةأسفلإلىالسممنكثيردفععلى

بها.الخاصةاللسعإبرةتفقدأنبمجردالشغالةالنحلة

لقتلفقطتستعملهامنحنيةملساءسمعإبرةللملكة

يحدثكمااللسعإبرالملكاتولاتفقد.أخرىملكات

لاسعة.إبرلهافلي!ي!الذكورأما.للشغالات

إلىالسميؤديحيثمفاجئا،ألماالنحلةلسعةتسبب

لسعتهالشخصعلىويجب.وتورممتواصلألمحدوث

يكونأنيجبكماحالأ،اللسعإبرةينزعأننحلة

يؤديوهذاعصرها.أوالإبرةهذهضغطعدمعلىحريصا

الناسوبعض.الجرحتدخلالتيالسمكميةخفضإلى

منيموتواأنألمحتملومن،النحلللسعاتجداحساسون

بعلاجهم.الطبيبيبادرلمإذاواحدةلسعة

أصبح،الميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

انتشاراحتمالمنقلقينالمتحدةالولاياتعلماءبعض

الأمريكي(القاتل)النحلالوحشىالنحلمنحشود

وأمضايقتهتمتلوفيما،الشماليةأمريكافيالجنوبي

شيءكلالنحلهذايهاجمحيث،خلاياهأزعجت

إلىتؤديقدوإبره.ضخمةبأعداديهاجموهو.يتحرك

البرازيلفىالنحلهذاتكاثرولقد.والحيوانالإنسانقتل

القرنمنالستينياتوبدايةالخمسينياتأوائلفي

العشرين.

العسلنحلمنبعضاالباحثينأحداستوردوقد

العسل.منكبيرةكمياتأنتجالذيالشرسالإفريقى

هـوبعض

تزاوجتص

كببسرعة

الث!نهاية

الأنمطهذه

!االولايات

الخصولكن

لثكثيرا

وجودها-

8591عام

ولاية)في

تنظيم

أنبيجب

فيام053

!ف،الطيران

عاللحفاظ

ويرتعش

وبخلاف

إلىل!يلجأ

النحلفإن

الن!ويبقى

والازدحام

ويستما

النصويبقى

تيارادبمرور

الخلية،في

ادمن

الذزالبيض

لاالتزأو!

!ي.الملكة

،(.ذكرية

بطهداخل

فإنهاما،

فإن،منوي

ليولون

و.الدبوس

11وتنفقس

علىديرقة

الشغالات

فيالملكي

ملكاتهاوبعضهربتالنحلستعمرات

الناتجةالأنسالوانتشرت.المحليةالذكورلح

وفيأمريكا.جنوبيمنكثيرةأنحاءفي!رة

وصلت،الميلاديالعشرينالقرنمنانينيات

إلىتصلأنالمتوقعمنوكان،المكسيكإلىل

العشرين.القرنمنالتسعينياتفىشحدة

والانتشارالعيشعلىقدرتهابعدمتنبأوااء

يقتصرأنرأوالذلك.34عرضخطسالي

وفي.الأمريكيةالمقحدةالولاياتجنويلمى

النحلهذامنمعزولةمستعمرةتدميرتم،م

اليفورنيا.

العسل،نحليطرلكي.الجسمحرارةثرجة

وهيالطرانعضلاتحرارةدرجةعلىحافظ

حالةفىالعسلنحليكونعندما.لأقل

كافيةيستعملهاالتيالطاقةمنالمنبعثةالحرارةط

دافئة.الطرانعضلاتق

دافئا.يبقىلكيالطيرانعدمحالةفيالنحل!

العسلنحلفإن،الأخرىالحشرات!عظم

ذلك،منوبدلأالشتاء،فصلخلالالسبات

الخلية.أوالقفيرفيكثيفعنقودبشكلتججمع

الارتعاشطريقعندفءحالةفيالمتجمعل

.الحرارةفقدلمنع

الخلية.فيالزائدةالحرارةمقاومةأيضاالنحليع

للسماحازدحاماأقلبشكلالحارةالخليةفي!

وتنشرهتحمإلماءأنهاكمابينها.فيماهوائيةت

الخلية.تبريدعلىيعملالماءيتبخرعندما

العسلنحلةحياة

منالنحلينشأ.الكاملةالحشرةإلىيفة

عمليةخلالالذكريضعحيث،الملكةتضعه،

جسمداخل(مخصب)سائلالمنوي!ائل

جنسية)خلايانطفعلىالسائلهذاشوي

جرابفىالمنويةالحيواناتهذهالملكةتخزن

بيضةعلىمنويةحيواناتالملكةأطلقتفإذاا.

بحيوانتخصمبلموإذا،شغالةنحلةشفقس

ذكرا.تفقسالبيضة

رأسوبحجملؤلؤيأبيضالعسلنحلبض

البيضة.الملكةتضعحالمابالتطورالنحلةشبدأ

منهاوتخرجوضعها،منأيامثلاثةبعدجضة

تضع.البيضةخارجتزحفصغيرةدودةنكل

الغذاءأوالهلاميدعىالذياليرقيالغذاء

الحضانة.ععقمنخليةكلسفل
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النحلةحياةمراحل

تضعهاكيضة

الملا!ة

تعديهاالير!ة

ا!ةالشعا

ليرهضةا

ملةال!ط

.والبروتيناتبالفيتاميناتغنيةقشديةمادةالملكيوالهلام

أ،تالشعارألر!يالموحودةأنحدداطريقعنتشكيلهويتم

أصتمغالاتاتغذ!هاأيامثلاثةاليرقةعمريصبجعوعخدما.الفتية

النحل.خبزيدعىأصذياالمقاحاوحبو!العسلمنبخليط

نحوبعدالخلايافوتالشمعيالغطاءالشغالاتتبني

الكبير،التغيريحدثوبعدها.اليرقةانفقاس!منأيامخمسة

تنمووبعدها.خادرةإلىبالدودةالشبيهةاليرقةفتتحول

المغلقةخليتهاأمماملةاالحشرةتخرق.كاملةحشرةلتصبح

يرقة!تحتر!ة

حليتهاداط!

اليرقةتتحول

حادرةإلى

الكاملةالححترةتعادر

الحليةالصعيرة

42الذكريستغرقبينما،البيضوضعمنيوما12بعد

.الخادرة؟اليرقةانظر:ينمو.أوليتطهوريوما

ذإجديدةملكةإلىالمستعمرةتحتاني.اسكةنمو

الأمرويتطلب.ضعيفةأصبحتأوأغديمةاالمدفاحتفت

منجزءأو،القديمةالملكةقررتإذأيضاجديدةملكة

.جديدةخليةوبناءالمغادرة،المستعمرةنحل

لتصبحاليرقاتبعضنجهلهابطريقةالشغالاتتختار

فقط.الملكيالغذاءعلىاليرقاتهذهفيغذين،ملكات

النحلخليةحياة

والصيفالربيعفى

لاليرقات.وتصىالفارغةالخلايااليسار(،)إلىالمرسياتالنحلاتتحطص.الدامئالطقمى!كطكثيرةأعمالاالطيعجز

الحليةعنا!سط(،ا)أسفلاحثحغالاتاوتدافع.سداسيةحليةكلفيواحدةليضة(،الوسط)فىالم!ءوتضع

.اللقاحوحموبلاضحيقمحملةاليم!!(،)إلىللحليةالحق!!شعالاتتعودر.اطرتحتىأخارياالزنمورتلسعو

نقى.لهواءالخليةالإمدادلأحححتهاجمر!(،ا)أسملىالحليةمدحلىعلىالمرحودالححليرفردص

!لآى!ثينر!3لملمحمبر-يم3صل!/!لأ!ألإ،"،3-ء-ثهلا7لا!!!ا

-!ءصبم*.3*،*ء"!ء\،؟،لأ،0!"ص3هـدلأ،-!ء!

!ل!2.!1!ء،ء*لأ!كم*!نر!لاء3!!ع!،"

كلثش*؟!؟أ3كا!*!لمنمائمو!كللأ!ون+،لأ!لأزر!!لاك!!!ث!

ءعكال!ش!صعصلآ!-جملإ*،\لأ*ع+6!ابهم(،!لأ"أ!انخ!ركاولاص"*.ء-ء،،سرص!

!/؟*،!سص؟4-"!ا"
.،،!يهيمة!3لمص!؟لأصص ص--!ص-ع!!!ضيسط-ث!و--لآ.!-لج!"!
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خاصةخلاياأخرىشغالاتتبنى،نفسهالوقتوفي

الغلافنصفالملكةخليةوتشبه.الملكاتبهالتنمو

العسل.قرصفيمعلقةالسودانىالفوللحبةالخارجي

ونصفأيامخمسةبعدخادرةإلىالملكةيرقةوتتحول

61بعدشرنقتهاخارجالملكةوتزحففقسها.مناليوم

بإمكانأنالعلماءويعتقد.البيضوضعمنيوما

الخصصالملكيللغذاءخاصةمادةيضفنأنالشغالات

مختلفاشكلاوتأخذسرعةأكثرنموهاليجعلنللملكة

عنهن.

منالصغيرةالملكةتخرجعندما.التزاوجطيران

كثيرا.بهايهتملاالمستعمرةفيالنحلفإن،الخاصةخليتها

خرجتفإذا.قوةفتزدادبالعسلالملكاتهذهتتغذى

تلسعحتىتتقاتلانفإنهماواحد،وقتفيملكتان

تغادرأنيمكنالقديمةفالملكة.مميتةلسعةالاخرىإحداهما

الملكةتتخلصأنوبعد.الجديدةالملكةمعتتقاتلأوالخلية

نأويمكن.الخليةأوالقفيرخارجتطرخصومهامنالفتية

فىذكورعدةمعأوفقطواحدذكرمعالملكةتتزاوج

البيضلتضعالخليةإلىالفتيةالملكةتعودثمالأحيانبعض

نأالتزأوجهذابعدالملكةوتستطيع.أيامثلاثةأويومينبعد

تعي!شأنالملكةوتستطيعحياتها.نهايةحتىالبيضتضع

يص!حتى

بيضهمليون

التطر!

وض!على

جديدات

قيأنوبعد

بالالخلايا

الجديدات

علىالخلية

لتشكيلص

الخلية!في

وشج!

تركابعد

الكشافاق

الودإلى

الذ-الموقع

الكشاف

خاصة،!

لمجدالذي

هوالجديد

نحوتضعوهي،سنواتخمعي!إلىعمرها،

حياتها.فترةخلالؤ

الملكةقدرةوتقلالمستعمرةتزدحمعندما.ل

لملكاتخلاياالشغالاتتبني،البيض(

الخلايا.هذهفيبيضهاالقديمةالملكةوتضع

الشغالاتتغطى،خادراتإلىالبيضهذا!ور

الملكاتخلاياتغطيةمنقليلةأياموبعد.تسمع

القديمةالملكةمعالشغالاتتغادر،بالشمع

نزوحهاأوطيرانهاويسمى)سرب(.طردشكل

الشغالاتبعضوتبقىالتطريد.جديدةستعمرة

.الجديدةوالملكةباليرقاتلعناية

دعامةأوغصنحولعنقودشكلعلىالودح

تسمىالتيالشغالاتتبحثوبعدها.لخلية

تعودنحلةوكل.للمستعمرةجديدموقععن،

واتجاهالمسافةلشرحخاصةبرقصاتستقوم

النحليبدأثمومن.النحللباقيوجدتهب

ولماشارةبعضا.بعضهمواقععنبالتحري

المواقع،هذهمنموقعأيإلىكلهالطردسافر

الموقعإلىالطريقيقودوالذي.الأفضملأنهو

الملكة.تتبعهثم.الخططالنحل

النحلخليةحياة

الخريففي

أجلم!العسلقرصعلى،عنقوديبشكلبعضمعبعضماقوالعاملاتالملكةتتجمعالبارد،الطقصيحلعندما

تبدوأسمل،منالصورةيسارفى.والصيم!الربيعذ!لىخلالالمستعمرةفيحزلتهالديبالعسلويتغذي!الد!ء.

الزائدالطعاميحمعنوه!الشعالاتلعض!!تمدو،أعكمورة1يمينفيأما.النحلبهيمغذىالديالسملمنفارغةالخلايا

الخلية.خارجالذكورطردعلىلمنيع!أخرياتتبدو،الصورةيمينأسما!وفى.المملوءةالحلايامن
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بينماعصحولتحتشدوهيالآلا!.يصماقدالنحلمنسرب

للحلية.موبجديدعنال!صتمالةالحتحعالاتتبحت

اللقاحلحبوبالنحلالأزهارتمدالغذاء.عنالبحث

اللقاححبو!وتعدغذاء.يستعملهمااللذينوالرحيق

والبروتيناتبالدهونالفتىالنحللإمدادمصدرا

فيالموجودالس!ويعد.المهمةالمعدنيةوالموادوالفيتامينات

للطاقة.أمعاسيامصدراالرحيق

تجدوعندما،للخليةالغذاءعنالكشافةالنحلةتبحث

الاخرالنحللتخبرالرقصوتستعملالخليةإلىتعودالغذاء

يشبهوالرقص.الشمساتحاهعلىاعتماداالغذاءبمكان

مكانعلىليدلالكشافالنحليستعملهالذيالرقص

.الجديدةللخليةالمنالسبالموقع

!

أهرةر

سيم!بر

!ل!

هرةز

سيم!بر

لم/بر3

كا!كا3

نحاحلمة

علىرقصاتترقصالكمتحانةتدعىشغالةنحلةالغذاء.مكانتحديد

وكلماالبعيد.الرحيئمكادإلىلتشيرالعط!قرصفوق)8(شكل

الوهيالحطويشيرقرلا.أكثرالعداءكالىمريعا،المحلةرقصكاد

للحتحمص.لالسحبةالرحيقمو!إلى)8(الرقمدوائربين

كشافةنحلةفإن،الشمسباتجاهموجوداالغذاءكانفإذا

على)8(الرقمشكلعلىيعة11الحركاتمنسلسلةتؤدي

يمينإلى03!بمقدارموجوداالغذاءكانإذاأماالسمل.قرص

053بمقدارالحركاتمنسلسلةتؤديفإنها،الشمساتجاه

ويدل.السملقرصعلىالعموديالوهمىالخطيمينإلى

النحلةرقصكانفكلماأخذاء.امسافةعلىكذلكالرقص

قريبة.أخذاءامسافةكانتسريعاال!صشافة

الغددتدعىخاصةغددأطلأزهار.العسلصناعة

العسلنحلشغالاتتمتص.الرحيقتنتجالتيالرحيقية

معدةفيوتخزنهالطويلةبألسنتهاالازهارمنالرحية!

إلىتعود،بالرحيقالعسلمعدةالنحلةتملأفعندما.السم!!

الرحيقهذاتعطيوهىفمها.منالرحيقوتخرجالخلية

القفير.فيفارغةخليةفىتضعهأو،أخرىنحلةإلى

إضافةعلىالقفيرفيالموجوداتالشغالاتتعملوبعدها

الرحيق،منالماءيتبخروعندما.الرحيقإلىمعينةإنزيمات

عسل.إلىبالتحوليبدأ

المملوءةالخلاياعلىالشيممنأغطةتفئالشغالات

لكنهم،الأقراصمنالعسلالنح!!مربوويجمع.لالسسل

النحل.لتغذيةالقفيرفيالعسلمنكافياقسماحونيتر

النحل.عسلانظر:

فيللشمعمنتجةخاصةغددتتطور.الشمعصناعة

وتاكلتقريبا.أيامعشرةوعمرهاالشغالاتبطون

الشمعيةالغددوتعمل،العسلمنكبيرةكمياتالشغالات

شمع.إلىالعسلس!صتحويلعلى

الجسمفيصغيرةثقوبخلالمنالشمعيتسرب

وتشكلللبطهن،الخارجيالوجهع!بيضاءرقائقويش!ول

النحلةوتنزع.نفسهالوقتفيرقائقثمانيعادةالنحلة

إلىإياهارافعةأرجلهابوساطةبطنهاعلىمنالرقائق

منجزءعلىتضعه،الشمعتمضئالنحلةأنوبعدفكيها.

عندماالنحلشمعالنحلةوتنتج.تبنيهالذيالعسلقرص

عامبشكلالشمعالنحلةوتضع.العسلقرصلبناءتحتاجه

منعشرالمسادساليوموحتىالعاشراليوممنابتداء

النحل.شمعانظر:حياتها.

تضعالوحيد.الملكةعملالبيضوضع.العملتقسيم

يأ،اليومفيبيضة000.2الربئبهعدلفيالبيضالملكة

تقومالذيالوحيدوالعمل.ثانية43نحوكلواحدةبيضة

العادةفىتتزاوجولا.فقطالملكةإخصابهوالذكوربه

فيها.تعيعقالتيالخليةمملكةالعسلنحلذكور

خلاياهاعنأمياللعدةبعيداتطيرأنالمحتملومن

فيالذكورتوجد.أخرىخلايامنملكاتيملتتزاوج

الشغالاتعلىتعتمدفهىفقط.الصيفخلالالمستعمرة

منيمكنهاطولأطويلةليمستألسنتهالأنالتغذيةفى
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فيقليلاالغذاءيصبحوعندما.الرحيقعلىالحصول

.لتموتالخليةخارجالشغالاتتطردهاالخريف

تقومولكنهاتتزاوجولابيضاالشغالاتتضعولا

منالأولىالثلاثةالأيامففي.أخرىمختلفةأعمالبإنجاز

عدةبعدهاتقضيكما،الخليةبتنطفالشغالةتقومالعمر

بعدالشغالةتبدأثم.وتنميتهالعسلنحلتغذيةفيأيام

الانتهاءوبعد،العسلقرصخلاياوبناءالشمعإنتاجذلك

الخليةمدخللحرالممةالشغالاتتقف،العسلقرصبناءمن

وعندماالاخر.النحلطريقعنالمجموعالرحيقوتتسلم

الغذاء.عنالبحثتبدأأسعابيع،ثلاثةالشغالةعمريصبح

الصيفأياموخلالحياتها.نهايةحتىالعملهذاوتواصل

فقط،أسابيعستةتعيعقأنللشغالاتيمكن،بالعملالمليئة

والشتاءالخريففيالعملفيهايقلالتىالأشهروخلال

شهور.عدةيعشنأنللشغالاتيمكن

وغريراتفالدببة.كثيرونأعداءدلنحل.النحلأعداء

النحلخلاياتدمرأنيمكنأخرىوحيواناتوالنملالعسل

مثلالطيورمنآخرونأعداءوهناك.العسلعنبحثهاأثناء

النحلواكلالمناحلودليل(النحل)حوامالعسلعقر

والزنابير.النحلأكلفيمتخصصحةوكلها)الوروار(،

طريقعنالضعيفةالمستعمرةتدمرأنيمكنالشمعوديدان

يلسعنأنالشغالاتوتحاول.العسلقرصشمعتناول

دائم.بشكليفلحنلاولكنهن،مميتةلسعاتالغزاة

الشغالاتالنحلقاتلاتتسمىالتيالدبابيروتصطاد

الدبور،يرقاتتفقسفعندماعليها.بيضهاوتضعفتشلها

سفاحيدعىبقوهناك.المشلولةالنحلةبجسمتتغذىفإنها

علىبهيمسكالذيبالنحلالتغذيةفيمتخصصالنحل

العسلىنحلسوستدعىالتيالطفيلياتوتهاجمالأزهار.

الخلاياآلافالسوسهذادمروقدالصغير.النحل)القمل(

والجنوبية.الشماليةوالأمريكتينوأوروباآسيامنكلفي

ضحيةأحياناالنمووالمكتملالصغيرالنحلمنكليقع

الأمريكي،الحضانةوعفنالأوروبىالحضانةعفنلأمراض

لاصمغيةكتلةإلىالنحلالمرضهذايحولأنيمكنإذ

التيالزراعيةالعملياتبعضأيضاوتؤديفيها.حياة

المبيداتاستخداممثل،النحلقتلإلىالإنسانيمارسها

سنويا.النحلمنكبيرةأعدادقتلفيتتسببالتيالحشرية

إزالةإلىيؤديالحشاشمبيداتاممتخدامأنكما

للنحل.مهماغذائيامصدراأزهارهاتعدالتيالحشائحق

النحلأنواع

تقسيمهايمكن.النحلمننوع000.02نحوهنالك

والنحلالاجتماعيالنحل:رئيسيتينمجموعتينإلى

فيالاجتماعيالنحلويعيش(.الاجتماعي)غيرالانعزالي

النحلمنأنواعخمسة

-؟"؟2؟!،ء!أ!ء!9

لمكا!س73?ا

أخ

لأ!لا

أ.تنلأ.،3-!لأ!،!

الفارغة.الأشجارجدوعفيعادةأعشاشهيبنيلإسعغيراالنحل

وعدة05بينيتراوحعدداالاحتماعيالمحلهذاحرةمممتوتضم

المدارية.وشبهالمداريةالمناطقفيفقطويعيشا!أمزاد،منآلاف

إلىالقناةوتقسمعشها.أجلمنالحشبفيقماةتحفر،اظ!ثنحلة

.باللعابممزوجةالخشببشحارةالحلاياهذهوتفصلخلاياعدة

.الطعاموبعضبيضةعلىخليةكلوتحتوي

بحلاياالنفقفتملأ،بإتقانعشسهاتشيأيضاللأوراق3!ةالقاالنحلة

.باللعابالممزوحةالصعيرةالأوراققطعمقمصنوعة

المناحمنحلويعدعشها.اضصنعالهشةالأرضفيتحفرالمنابرنحلة

فييشاركمنهاالعديدلكن،الاجتماعيةغيرأوالمنعزلة،الحشراتمن

.الأرضسطحإلىيوصللذينفسهالنفئ

خشا!ولءا3لأ!ا3

حؤ!!يرءق-!/كا
؟،**ير!ء"!

كا-ء-صلم37اص!

!!

!؟عو!كاكا3!لأ!كاكا

كا3"

،حجريحدارعلىعشهاالأحيانبعضفيتجنيالبناءأةالنحلة

.واللعابالطينم!مصنوعةخلاياعدةم!!العشويتألف
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ومعظم.وحيداالالعزالىالنحليعيح!بينما،مستعمرات

(.الاجتماعى)غيرالانعزاليالنوعمنالنحلأنواع

مستعمراتفيالنوعهذايعيم!.الاجتماعىالنحل

-أ.بينمافيهاأ!احدةاالمستعمرةفيالنح!!عدديتراوح

فىلعيشالعسلنحلأنويبدو.نحلة08).00-إلى

الطنانوالنحل.الأخرىالأنواعمنتطوراأكثرمجتمعات

تطورهفيالعسللحليشبهاللاسعغيروالنحل

ال!جتماعي.

ولكن،لسئممغيرةإبرلهاللاسعغدرالنحل

ويعيم!.بفكيهيعضأنويفضل،أسلحةبمثابةلايستعملها

فقط.المداريةوشبهالمداريةالمناطقفيالنحلمنالنوعهذا

أكبريصلحيثاللاسعغيرالنحلحجميختلف

أصغريصلحينفيالعس!!،نحلحجمإلىلهحجما

اللاسعغيرالنحليبنى.البعوضةحج!إلىلهحجم

خلاياوفي،الجدرانوعلىالاشجار،علىالأعشاش

عادةعسلهأقراصويبني،م!صشوفةمناطقفيأو،بسيطة

مدخلعدابالعث!خارجيجدارويحيط.أفقيةطبقاتفي

ب!تيتراوحالنحلمنعددعلىالمستعمراتوتحتويصغير.

أخحل.امنالآلافعشراتو05

وقد.العسلاللاسعغيرالكبيرالنحلبعضويخزن

فيللناسمهماغذاءمصدر،طويلةلفترة،العسلهذاكان

المدارية.المناطقجميع

عددمنمؤلفةمستعمراتفىيعيعقالطنانالنحل

سائغ،طعمولعسله.النحلمنمئاتوعدةء.بينسراوح،

الطنانة.النحلةانظر:.قليلةكمياتعلىأعشاشعهتحتويلكن

النوعهذايعيش(.الاجتماعي)غيمالانعزاليالنحل

النح!!منآلافتتجمع،أ،حيان1بعضفيولكنمنفردا،

بعضهامنقريبةأعشاشهاوتبنيصغيرةمنطقةفيالانعزالي

.الانفراديالنحلبينشغالاتهناكيوجدولابعضا.

تبنيحيثبها،الخاصعملهاتنجزالملكةتشبهأنتىفكل

تضعذلكوبعد.فيهوالرحيقالطلعوتخزنالخاصعشها

بعيدا.تطيرثمالعشوتغلقخليةكلفيالطجعلىبيضة

ومن.الخزنبالغذاءاليرقاتتتغذى،البيضينفقسوعندما

القاطعوالنحلالخشبنحلالانعزاليالنحلأنواعأهم

الوقواقي.والنحلالبناءوالنحلالمناجمونحلللأوراق

وأالأغصانرؤوسعلىأعشاشهيبنيالخشبنحل

فيوالرحيقاللقاححبوبوتضعنفقاالأنثىتحفر.الفروع

نشارةمنقليلاتنشركما.واحدةبيضةتضعثمأسفله

أعلىفيلعابهابوساطةببعضبعضهاملتصقةخشب

فوقها.تأتياشتيللخليةالس!!اعدةهذاويكون.الخلية

غذاءعلىتحتوي!هخليةوكلالخلايامنسلسلةوالنفق

.واحدةوبيضة

إلىالأوراقتقطععلىيعملللأوراقالقاطعالنحل

ضمنصغيرةأعشاششكلعلىويجمعها،صغيرةقطع

فيوضعهالذيالغذاءعلىأجيضاويضع،أنفاق

وعلىالأرضفيأنفاقهيبنىأنويمكن.الأعشاش

نأويمكن.الطريالخش!بمنقطعفيأوالأغصان

توجدحيثأكثرأوخلاياستعلىالواحدالنفقيحتوي

.الأخرىفوقالواحدة

بعضوتظهر،الأرضفيأنفاقايحفرعادةالمناجمنحل

اجتماعية.حياةتكوينإلىميلهاالأصناف

تبدأ،رئيسيةقناةالنحلمنقليلعدديحفرأنوبعد

وتعمل.الجدرانجوانبفيقصيرةقناةبحفرأنثىكل

اللقاحبحبوبالقصيرةالقناةهذهإمدادعلىالأنثى

بعضوتضع.الطعامهذاعلىالبيضةتضعث!ا،والرحيق

،للقناةالرئيسيالمدخلعلىحارساالمناجمنحلأصناف

الخلية.عنغريبأيالحارسهذافيهاج!ا

فيأعشاشهالأحيانبعضفييبنىالبتاءالنحل

هذهأحديعمل.الحلزونقواقعفيأوالمتحللالخشب

صغيرةوأجزاءبلعابهالحلزونقوقعةتقويةعلىالأصناف

بيضةتضعثمالقوقعةفىالغذاءالأنثىتضع.الحجارةمن

وأالجافةبالأعشابالعشكاملتغطيةعلىتعملثمومن

منآخرصنفوهنالكالصنوبر.بأوراقأوالأغصان

كبيرةصخرةعلىأوالجدارعلىعشهيبنىالبناءالنحل

علىتلتصقخلاياويشكلباللعابويبللهأطينافيجع

كلفىبيضةوتضعبالغذاءالخلاياالأنثىوتمدالجدار،

.واللعابالطينبمزلمنالخلايامجموعةتغطيثم.خلية

البيض.ويحمىوشصلبالطينويجف

تزويديستطعولا،أعشاشهلايبنيالوقواقىالنحل

الخلفية.أرجلهفيطلعسلالبدونلانهبالغذاءصغاره

أعشاشفيبيضهاالوقواقيالنحلأصنافتفئبعض

أولأالوقواقيالنحليرقاتفتفقعرالاخر.الانعزاليالنحل

.الأخرىاليرقاتتفقسأنقبلالغذاءوتأكل

النحلئربية

العصرخلالالسنينآلافمنذالعسلالناسأكل

النحلخلايامنعليهيحصلونكانواحيث،الحجري

بدائيةنحلخلاياصنعالإنسانتعلم،ذلكوبعد.البري

المحت!لومن.العسلعلىللحصولمنزلهمنقريباووضعها

منأوالمجوفةالخشبقطعمنالأولىالخلاياصئصذهأنه

عقب.علىرأساتقلبسلةمنأوجانبهعلىملقىقذر

القشمنخلاياأوروبافىالمزارعونصنع،ذلكوبعد

الأوروبيينأنالمحتملومن.مقلوبةسلالكأنهاتبدو

العسلنحلمعهمأخذواقدأمريكافيللعيمشانتقلواأ!ذينا



تقيم.بالأدراجشميهةمتحركةعلويةأحزاععلىتحتويسيةقبخية

حاحزخلالمنالمرورالشغالاتودإمكانالحضالةغرفةفيالملكة

العميقة.عيرالعلويةالأجراءفيالرجقلتحزينالملكة

فىالأخرىالمناطقبعضإلىثمفرجينيا،إلىإنجلترامن

.أم226عامأمريكا

بشكلالصناعةهذهتطورت.النحلتربيةصناعة

خلايايربونالذينفالمزارعون.العالمدولمختلففيكبير

النحليساعدكما.النحلوشمعالعسليبيعونالنحل

تلقئمحاصيلهم.علىالمزارعين

بشكلالنحالة،أيضاوتدعى،النحلتربيةبدأت

بعد،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيتجاري

الحديثة.الخلايااكتشاف

ويعدالسكر.المشعمالقبلمحليةمادةالعسلاستعمل

الكعكأنواعمنالعديدفيرئيسيامكوناأيضاالعسل

الخبزأنواعبعضإلىالعسليضافكما،والبسكويت

الهضم.سهلإنهحيق،والبسكويت

وفيالإضاءةشموعصناعةفيالنحلشمعاستعمل

المضادةالمركباتوفيالصقلوموادالشفاهأحمرصناعة

.أخرىومنتجاتللماء

تصنع.لنحلهمقياسيةخلاياالنحلمربيمعظميؤمن

ويبني.أدرأجشكلعلىمتحركةأجزاءعدةمنالخلايا

أطرعلىالمستندةالأدراجفيالعسلأقراصالنحل

أملم..بمقداربعضعنبعيدابعضمهاتعلقمتحركة

أجزاءكلإلىالفراغهذاخلالمنيمرأنالنحلويستطيع

هذهيحركواأن،كذلكالنحلمربوويستطيع.الخلية

عامبشكلدرجكلويحتويآخر.إلىمكانمنالأطر

نحوعلىيحتويقرصوكلأطرأوأقراصعشرةعلى

.صغيرةسداسيةخلية8لأ...

الخلايامنعدذأالنحلمربيبعضيفمعماوعادة

.الواحدةالمنحلةفينحلخليةء7-04بينما،يتراوح

277النحلة

الفاتحةالألوادذاتالأقمشةتساعد.واقيةأقسعةيرتدودالنحلمربو

وبأقراصلالنحليمسكانالنحلبتربيةخبيران.اللسع!نالحمايةعلى

العارية.!ابأيديعالسحل

كانفإذا

لهاايبنون

"تكونأن

النباتارمن

مزالمطلوبة

سبعةنحو

ويجب

نحلهممع

لتحركاتا

لتحركارا

سلكمرطاإ

كأثيابهم

باقفازات

،،اللطيف

يبيع

الن!لمنتجي

المزاويضع

بتل!النحل

هواية

!والنحل

الفيربون

يستطيعولى

طريقعن

الشةتعتني

ويمكم

الزراعية،

وأللمنازل

فإنهمالعددذلكمنأكفرمستعمراتديهم

ويجب.متراتكيلوبضعةتبعدأخرىشاحل

الكافيالعددتؤمنبحيثمستقلةالمناحلذه

بالكميةإمدادهاعلىتعملالتىالقريبةت

تجمعأنالواحدةللمستعمرةويمكن.الرحيقا

يوميا.الرحيقمنجراماتكيلو

شعاملونكيفيتعلمواأنالنحلمربيعلى،

تؤديولا.بلسعهمالنحللايقومحتى،بعناية

تفعلمثلماالنحلإزعاجإلىوالمتأنيةالبطيئة،

اذقناغاعادةالنحلمربوويرتدي.السريعةت

يربطون،كماوجوههملحمايةقماشيأو؟

النحلمربىمعظمويرتدي.والكاحلالرسغ-

التعاملأوبالإمساكتسمحأصابلكى.ون

.الإطلاقعلىقفازاتيرتدونلامنهمقليل

والملكاتالشغالاتمنطروداالمربينبعض

النحل.منخلاياالمربينبعضيستأجركماخل.

فيبدأداخلها،أوالحقولبجانبالخلاياعون

ألمحاصيل.مح

بدراسةالناسمنالعديديهتم.النحلترية

فهم،العسلبجمعاهتمامهممنأكثراداته

بحيثزجاجيةجدرذاتخلايافيخل

بعضاببعضهاتتصلوهيالشغالاتمشاهدةا

بينماالبيضتضعوهىالملكةورؤية،لرقص

بالصغار.الات

والمناطقالمدينةمنكلفيالنحليربىأنق

الخلفيالفناءأوالحدائقفيالخلاياالناسخينشئ

نحلمعالتعاملالسهولةومن.الأسطحعلى
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علىويجب.بيعهأوالناتجالعسلأكلويمكن،العسل

منبريدياطرداإمايشتر:اأنأصحلاتربيةفيالمبتدئين

كاملة.خليةوإماوملكةالشغال!ت

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

اللقاخ!رةلحاداالحيويةال!ل!صوسيات

الطحالةالححلةالرحيقالمرسيم

اليرقةالنح!!عس!!الححتره

الموضوعصرعنا

العسلنحلمستعمرة-1

العسلنحلةجسم-2

حما!1الأاهـ-العيون-أ

أطسعارالاستمشارقرود!

صرارةدرحةتحظيم-زالفم-خ

ارراالأجسحة

العسلنحلةحياة-3

العسلصاعةوال!صاملةالحشرةإلىالحيضةس-أ

الشمعصساعة-راللكةنمو

العط!تقسي!حالتزاوحطيرالى-ح

اسح!اءأعدا-طيدالتطر

الغداءعنالعحثهـ

النحلأنواع-4

الاحتماعىالسحل

الأحتماعي(ا)عرلىالاسعرااصحما!ا-!

النحلتربية-5

الححا!ترليةصساعة

المحلترليةهوايةب

أسئلة

السل؟حلة!عدةلهتقومالديالعملما

حور؟الدوما؟الشعالاتوما؟الملكةما2

الراتيمحية؟الادةاسحلايستع!للمادا3

توحد؟الرأسمرقسمولأيللححلة؟عيماكم-4

للنحل؟أعداءتعدالتيالحيواناتما

الحريرو؟فيالخليةمن!ورالدتطردطاذا6

الححل؟يرقةلهتتغذىالدياعذاءااصما-7

اطحلية؟الجديدةالمواقععلىبعضالعضهالمحليدأ!كي!8

النحل؟م!الأرهاراتستميدكيص-!

التطريد3ما01

ومنوصفراء.سوداءضخمةنحلةالطئائةاول

ولعيش.أخرىإلىزهرةمنتطيروهيرؤيتهاالممكن

القطبمنبدءاالعالمأقطارمعظمفيالطنانالنحل

الطنانةللنحلةيكنولم.الجنوبيالقطبحتىأصثعماليا

تشبهإليها.الناسجلبهاحتىالهادئالمحيطجزرفيوجود

أطولولكنها،للعسلالمنتجالنحلذكرالطانةالنحلة

ولها.كثيف!ناعمشععرجسمهاويغطي.منهوأعرض

طولوشراوح.الأخرىأضحلاأنواعكسائررقيقةأجنحة

أما.ملم2وهملمأ2بينما-تقريبا-الطانالنحلملكة

الملكة.منأصغرفنجدهاالطهنانالنحلوذكورالشغالات

تحدثهالذيللأزيزلظرااطهنانةاالنحلةكثيرونويهاب

المنتجةللنحلةوخلافا.الحادةالطويلةولإبرتهاتطروهي

نأويمكنها،تلسععندمالاتموتالطنانةالنحلةفإن،للعسل

.أخرىمراتتلسع

اجتماعية.حشرةالطنانةالنحلة.الطنانةالنحلةحجماة

ليسالمجموعةوتنظيم.جماعاتفيتعيشأنهايعنيوهذا

للعسل.المنتجةالنحلجماعةفيالحالهوكمامعقدا

الشتاء.فصعلفيفقطتعيشالطنانالنح!ملكةوأممن

يتراوحعددعلىالصيففصلشيالمجموعةتشتم!!وقد

يقومولا.النحلمنمئاتوبضع05ب!تما-تقريبا-

باقةفيأعشاشمهيبنيقدولكنمناح!!،ببناءالطنانأضحلأ

العمق.قليلةأجحارفيأو،أعشاب

الطنانالنحلأنواعبعض

حلايافيبي!عهاالأشىوتضع.الأعتساشا!يتعيمقالطنانةالنحلة

اطكورا"لمحادراتإلىتتطوريرقاتمنهوتحرحاجيضراويممقص.شمحية

لملم.الكا!لةوالحشرةانيرقةس!!الاتحقافي



927النحو

خارجإلىبالزحفالربيعفصلمطلعفيالملكةتقوم

فصلتقضيكانتحيث،الأرضفيالموجودالشق

مستعمرةلتبدأمكانعنوتبحث،حولهوتطيرالشتاء.

فيماوتحري،الأرضعلىلاخروقتمنوتقع.جديدة

مكانالملكةتغادرأنويندرجيد.مكانعنباحثةحولها

الرحيقعلىالحصولتريدعندماإلا،تختارهأنبعدعشها

.المجاورةالزهورمنواللقاح

العسل.إناءلتبنيبطنها،منالشمعالملكةوتفرز

وأالبارد،الجوفيلتستخدمهالإناءهذافىوتضئالرحيق

فيهالتضع،شمعيةبيضخليةببناءتقومثمومنالممطر.

،أيامأربعةأوثلاثةخلالفيالبيضوينفقسقليلا.بيضا

.الدودةتشبهيرقةليخرج

اللقاحمنبمزيجاليرقاتهذهبقغذيةالملكةوتقوم

تتحولثمشرنقةأسبوعخلالاليرقةتصيرثم.والرحيق

والحشرةاليرقةبينالانتقاليالطورفي)حشرةخادرةإلى

(.الكاملة

يوما22حوالىبعدالشرنقةمنالطنانةالنحلةوتخرج

الشابةالطانةالنحلاتوتعتبر.البيضوضعتاريخمن

وتغادرالظهور.فييومينأويومبعدتبدأثم.شمغالات

الطعاموإحضار،واللقاحالرحيقلالتقاطالعشالشغالات

العاملاتبعضوتقوم.المجموعةمنهلتستفيدالععق،إلى

البيض.منمزيداالملكةوتضع.النحلخلايامنمزيدببناء

بها.العنايةأواليرقاتتغذيةبمهمةالشغالاتوتقوم

و!إلبيض.الوقتهذامنابتداءالملكةمهمةوتصبح

الذكوربتنشئةالصيففصلأواخرفيالمجموعةوتقوم

تلقئسوىعملبأيالذكوريقومولا.والملكات

عنبحثاالعش-التزأوجبعد-الملكاتوتغادر.الملكات

ثمالشتاء.فصلفيهالتقضي،الأرضفيأخرىأماكن

.والشغالاتوالذكورالملكةمنكلتموت

البيقيةأوالبرسيماحقولفينجد.الطنانةالنحلةأهمية

منيفوقالطنانالنحلمنكبيراعدداأحيانا(علفي)نبات

الطنانةالنحلةوتعتبر.للعسلالمنتجالنحلالعددحيث

تلقيحعلىتساعدفهي.المزارعأصدقاءأفضلمنواحدة

النحلةوتقوم.المواشيكعلف،المهمةالنباتاتمنكثير

زهرةمناللقاحبنقلواللقاحللرحيقتجميعهاعند،الطخانة

الوصولمنيمكنهاطويللسانالطنانةوللنحلة.أخرىإلى

والبيقيةالبرسي!الحمراءزهرةعمقفيالموجودالرحيقإلى

بالرحيق.غنيةأزهارهانبتةوهي،الجدىوصريمة

ا!أضمنهـمينانوىاتثهمل.ا!مانةالنحلةأعداء

تأكلوقدوالزنابير.الدقيقةوالحشراتوالنملوالذباب

اليرقاتتأكلقدأنهاكما.المكتملةالنحلاتالطيور

حسنة.بصورةالخبأةغيرالبيوتفيالموجودةوالشرنقات

يستعمللأنه،الطانةالنحلةأعداءأسوأالإنسانكانوربما

إلىإضافة.الضارةالحشراتقتلهاأثناءتقتلهاالتيالمبيدات

.الأرضحراثةعندبيوتهايدمرالإنسانفإن،ذلك

النحلة.بمالسبات،البرسيم:أيضاان!

أما،الجملةفيالكلماتوضيعيحكمالذيالنظامالئحو

دراسةالنظامهذأقواعديدرسالذيالعلمفهوالنحوعلم

النحويالنظامويعتمد.التركيبيةظواهرهويصفعلمية

الملائمموضعهفيووضعه،للمعنىالمؤدياللفظتخيرعلى

العلاماتوإظهارالتركيببعناصروربطه،التركيبفي

قولك:ذلكومثال.التركيبيةوظيفتهعلىالدالةاللفظية

حينالاختيارأهميةوتتبينالمسجد.فيصالحاأوسشاهد

شاهد،:مثلتركيباتؤلفلاكلماتاختيارإلىنعمد

معنى،ذاتركيباتؤلفلاالأفعالفهذهجاء،سالم،عاون

إلىنعمدحين،الملائمموضعهفيوضئاللفظأهميةوتتبين

أوسالمسجدشاهدالنحو:هذاعلىالمذكورةالجملةتغيير

حرفوجودالتركيببعناصرالكلماتربطومن،صالحا

الفعل،حدوثموضعهوا!لسجدأنعدىدلالذيالجر

منصوبا،بهوالمفعولمرفوعاالفاعلالتركيبفيأظهروقد

مجرورا.الجربحرفوالمعلق

إلىالنحوعلمعمدالتركيبيةالشروطهذهأجلومن

فميز،نظامهعنتكشف،وصفيةدراسةالتراكيبدراسة

الكبرىللدلالاتنظرا،الكلممنأقعسامثلاثةالنحوعلم

فدرس،والحروفوالأفعالالألعحماءوهيعليها،تدلالتي

معنى،ذاتجملافيؤلفالأقسامهذهمنيأتلفماالنحو

الختلفة.التركيبيةالظواهردرسثم

الإعرابيالتغيرظاهرةالعربيالنحوبهيهتمماوأبرز

أجلومن.اللغويةوالسلامةبالفصاحةالمباشرةلصلتها

الإعرابيالتغيربهذاتتصفالتيالكلماتبينيميزذلك

المبنيدرسيأتيهناومنبه،تتصفلاالتيوالكلمات

المبنيةوالأفعالالمبنيةالألمسماءفيالقولوتفصيل،والمعرب

وعلاماتالإعرأبفيالقولتفصيلثمبنائها،وأحوال

التغيرظاهرةكانتولما.والفرعيمنهاالأصليالإعرأب

جهة،منالجملةفيالألممماءوظائفعلىدالةاللإعرابي

جاء،أخرىجهةمنالجملةفيألمحددةمواقعهاعلىودالة

التركيب،فىوظائفهاحسبالختلفةالأسماءدرس

قائممحمد:مثل،الإسميةالجملةفىوالخبرالمبتدأفيدرس

ثمالخبر،عليهاويأتيالمبتدأعليهايأتىالتيالختلفةوالأنماط

بدخالتومميعمنألاسميةللجملةيعرضمايدرس

الإعرابيةالعلاماتتغيرفيذلكوأثرالنواصئكليها،

إنأوقائما،محمدكانمثل:الأسماء.علىالظاهرة

قائم.محمدا
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وحملةبهوالمفعولالفاعلالنحوعلمويدرس

نحو:،الفعليةالجملةفىالأخرىوالمنصوباتالمفعولات

مساء،الجسرعندشديدةمقاومةالعدوالفدائيونقاوم

.المضافوبعدالجر،حرفبعدالواقعالاسميدرسث!ا

لمجيئهنتيجة،إعرابهتغيرعنلتكشفأغع!!ادراسةوتأتي

فتدرس،معينةوظيفيةمواقعفيولوقوعهمعينةدواتمبن

)أد،بعدالمضارعينصبإذ.وجوازمهالفعلنواصب

حتىأتعلمكيأقرأأنأحب:مثل.(..وحتىولن،،وكي

العلم،بغيرأجدهالنالتيالآخرينخبراتمنأستفيد

لمنحو:الناهيةولاالامر،ولامولمالملعدالفعلويجزم

ولامجيةفلتترقثاليوميحفرولماأمسالقطاريحضر

انشرطأدواتبعدأ!قوعهالفعلويجزم،عنهتغفل

شدةعلىدلالةالشرطلجوابفعلاولكونه،الجازمة

يحضرغدازيديحضرإن:مث!،الشرطبفع!!ارتباطه

معه.أسدهوا

يأالرتبةهيأخرىتركيبيةظاهرةالنحووشناول

أساسيترتيبكلمةلكلإذ،التركيبفيال!طماتموقع

قابليةالكلماتتعطيالإعرابيأضغيراظاهرةأنغير

لدلالةالمعنىيقتضيماحمسبمواقعها،منالانتقال

أكرم:مثال،الأساسيةالرتبةعلىالإعرابيةالعلامات

فهداأومحمذ،فهداأكرم:القوليمكنإذفهدامحمد

محمد.أكرمه

الرتبة،التزامفيهايجبالتيالأحوالالنحوعلمويبين

الأساسي،االموقعمخالفةفيهايجبالتيوالأحوال

شيجبموقعها.منالكلمةأ!انتقافيهايجوزالتيوالأحوال

سألتمثلالإعرابيةالعلاماتتنعدمحينالرتبةالتزام

محمد؟أينمثلالصدأرةلهماتقديمويجب،ليلىسعدى

زيد.منطلقوانمازيد؟قابلومن

أحوالالشويدرسإذ.المطابقةأضركيبيةاالظواهرومن

ليلى:مثلوالعددالجنسحيثمنوالخبر،المبتدأبينالمطابقة

الفعلمطابقةأحوالوكذاكالمبتدأ،مفردمؤنثفالخبرقائمة

بالفعلالتأنيثتاءاتصلتإذالفتاةقامت:مثلوالفاعل

قدمت:مثلوصاحبها،والحال،مؤنثالفاعلأنعلىدلالة

والتأنيثبالتثنيةمتصفةالحالجاءتإذمسرعتينالسيارتان

.السيارتانوهولصاحبها،مطابقة

وتضييقهالتركيبتوسيعظاهرةأيضاالنحوويدرس!

أحوالويبينحذفها،أوالتركيبعناصربعضباضافة

فيالخبرحذف:ذلكمثال.ذلكفيوالجوازالوجوب

زيد.:يقالح!ت؟المكتبةفىمنالسؤالجواب

الفعلتعلقفيبين،التعلقظاهرةالنحويدرسكذلك

التعلق.هذاعلىالدالةوالروابطبالمبتدأالخبروتعلقبالفاعل

نحو،إليهعائدبضميربالمبتدأالخبرجملةربطذلكمثال

الموصولبالاسمالصلةجملةوربط،قادمأبوهمحمد

أمس،أكرموناالذينالرجالجاءنحو:إليهعائدبضمير

قبلها.بماالمجروراتتعلقويدرس

ماالنحوفيدرسالإتباعظاهرةالتركيبيةالظواهرومن

والنعت،والبدلكالمعطوفلغيرهتابعاالتركيبفييكون

جاء:مثل.إعرابهفيويشاركهمتبوعهعنلنفكللاهوإذ

معربزيدمنبدلابنهفكلمة،غريبورجلابنهزيذ

بإعرابه،معربعليهمعطوفورجلانرفع،وهو،بإعراله

الرفع.وهوبإعرابهمعربرجلانعتوغريب

النحويينطبقاتبمالنحويةالمدارسأيضا:انف!!

للغويين.وا

.نعوم،تشومسكي:نظرا.لتحويليالئحوا

.لسهاما:نوا.لئحولا

.النحوييعيشابنان!:.لعيشابنالئحوي،

النباتساقالبطاطص(بم)بكاتالبطاطسانظر:الئخاع.

العظم.اخية(بمااصسيقاد)ا

الدماع(.)حدعالدماغانظر:.المستطيلالئخاع

والذرةالشعيرلحباتالقاسيالخارجيالغلافالئخاللأ

حبةعنعادةالنخالةتفصل.الحبوبوبقيةأ!محوارز9وا

بالأليافكنيمحتوىوللنخالة.الطحنأثناءالقمح

وفيتاميناتالنيكوتينىوالحمضالحديدعلىأيضاوتحتوي

القمح.منالنخالةومعظم.والنشاواكبروتينوالفوسفورب

العالم.فىالرئيسيةالتجاريةالحبوبهيالقمحوحبوب

الخبز،أنواعبعضفيأساسيةفالنحالةحالكلوعلى

اللإفطار.وحبوبوالكعك

القمح،منتجارياالمنتجةالنخالةمعظهماعلىيحص!!

النخالة،إلىبالإضافة.القمحطحنعندثانويكإنتاج

يدعىالنشامنداخليجزءعلىتحتويحبةفكل

يصنع.الجرثومةيدعىوجن!تالأندوسبرم()1السويداء

حبةأجزاءبقيةعنتفصلالتيالسويداح!منالأبيضالدقيق

حباتترطبالطحنعمليةوفيأ!حن.اأثناءالقمح

النخالة.قشرعمليةولتسهيلالسويداءأضطريةأعمحا

ذراتإلىوتحولهالقمحالأسطواناتمنسلسلةتطحن

دقيقاأسسويداءابعضيصبحالمرحلةهذهعند.فأدقأدق

النوععلىالحصولوبعد.كالصناديقأوعيةفىوينخل

جري!شيدعىثانوينابخيتبقى،الأبيضالدقيقمنالأول

السويداء،منخشنةذراتعلىالجريشيحتويأطحين.ا
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ويستعمل.الجنينمنصغيرةوأجزاءالنخالةمنوبقايا

للدواجن.علفامبدئىبشكلالجريش

القمح.،الدقيق:أيضاان!

وأنسجتة،الجسمخلايامنلمجموعةموضعيموتالئخر

النخريحدثوقد.خارجيبسببأوما،مرضبسبب

جزءإلىالدمإمدادقطعأوكيميائيةأوبدنيةإصابةبسبب

الجسم.منمعين

.الموتأيضا:أنظر

م(.666571هـ،69-)46إبراهيم،النخعي

،عمرانأبوعمروبنالأسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم

وحفظاروايةوصدقصلاحاالتابعينأكابرمنالنحعي

إبراهيمكان:الأعمشقال.الكوفةأهلمنوهو.للحديث

الأميرهيبةإبراهيمنهابكنا:مغيرةقال.الحديثصيرفي

مجتهداإماماكان،العراقفقيه:الصفديالصلاحفيهوقال

مثله.بعدهتركماوالله:قالموتهالضعبىبلغولما.مذهبله

الهندأرجاءفىتنموشجرةبالميرانخلأوالتالفخل

ويسمى.الأخرىالحارةالبلادوفي،المجاورةوالجزر

2و.6بينماإلىالتالنخلطولويصل.التالاختصارا

أمامتر.منأكثرإلىسعفتهاطوليصلقدبينمامترا،

أهمإحدىالشجرةوتعتبر.الملمسوخشنةفكبيرةثمرتها

تستخدمجذعهافأخشاب.الإنسانعرفهاالتيالنباتات

وفي،البيوتسقففييستخدموسعفها،البيوتلبناء

والشمسيات.والمراوحوالقبعاتوالحصائرالسلالصنع

أما.والحبالالخيوطصنعفيتستخدمأليافهاأنكما

وفي.فتؤكلالغضةوسيقانهاوسعفهاوبذورهاثمارها

الرزقمصدرالتالنخليكونيكادسريلانكاشنمال

.الناسدلالافالوحيد

نخلسعفشمرائحالقدماءالهندوسعلماءاستخدم

أقدمبعضويحفظ.للكتابةكأدواتالهندوطاليبالتال

مصنوعةكتبفياليومالموجودةالهندوسيةالخطوطات

03بنماالكتابطولويتراوح.الشرائحتلكمن

سمم.5عنأبدأيزيدلاعرضهولكن،سم6و.

العربية.البلادفىالبريالنباتأيضا:انظر

الحارالمناخفيوتنموالتمرتنتجشجرةالتمرفخل

وتت!صاثرالأوسطوالشرقإفريقيابشمالتنمو.والجاف

نخلةتعتبر.قليلةنباتاتتنموحيث،الصحراويةبالواحات

الأولىالحضاراتبدأتوقد.المحاصيلأشعجارأقدممنالتمر

.-يشكلالأقلعلىعام000/5قبلالتمرنخلزرعفي

صحراوية.مناطقعدةفيغذائيمصدرأهمحالياالتمر

الغذاءيوفرفهوفوائدبمعدةالتمرلنخل.الاستعمالات

بالنسبةخاصةأهميةولهوالوقود،البناءوموادوالظل

عمرابنفعن.فيهشريفةأحاديثمنوردلماللمسلمين

لماالشجرمن)إن:قالأنهصلىددي!النبىعنعنهمااللهرضي

ظ!!وعنه.البخاريرواه(النخلةهى،المسلمكبركةبركته

ذلكفييفمر،لمتمراتسبعيومكلتصبح:)مققال

الخاري.رواهسحر(ولاسماليوم

يجعلهوهذاالسكر،منعاليةدرجةعلىالتمريحتوي

)مجففا(،يابساأوطرياتناولهيتم.بالكربوهيدراتغنيا

كذلكويمكنالط!فياليابسالتمراستعمالويمكن

الحصموليتمالذيالسكريستعمل.بسهولةوحفظهخزنه

لحاءفييجريغذأئي)سائلالشجرةنسغمنعليه

.محلياتالتمروعصير(الشجرة

بناء.موادوأوراقهاالتمرنخلةجذعالناسيستعمل

وموادوالحصيرالسلالصناعةفىالأوراقتستعملكما

قوية.حبالصنعفىالتمرنخلةأليافوتستعمل،أخرى

طعاماأوحرقهابعدوقوداالتمرنواةاستعمالشمكما

طحنها.بعدللحيوانات

جذعولها،م03ارتفاعإلىالتمرنخلةتنمو.الشجرة

أعلى.إلىأسفلمنمتساوسمكذو،وخشنمستقيم

،الجذعأعلىمنمروحةشكلعلىكالريشأوراقهاوتنتشر

تسمىنبتاتوتنمو.م6إلى3منالأورأقطولويبلغ

شجيراتإلىتتطورأنويمكنهاالجذعأسفلقرب،فسائل

تزهر.مجموعاتشكلعلىالتمرنخلينمولذلك.جديدة

وتنضمجيونيووشهرفبرايرشهربينماالتمرنخلأشجار

الزهراتتنموديسمبر.شهرإلىيونيوشسهرمنالثمار

الذكريةالزهراتتنتج،مختلفةبأشجاروالأنثويةالذكرية

الفاكهة.إلىفتتطورالأنثويةالزهراتأما،اللقاح

ثمرةينضئ!أنقبلرطببلح)ويسىالتمر.

سم.5إلى5.2بينماطولهايبلغالشكلمستطيلة

ويحيطمتينةقشرةتكسوهحلونسئكليظمنوتتكون

الأصفربينالتمرلونويتراوح.كبيرةواحدةبنوأة

لنوعه.تبعاالأخضرأووالأحمروالبرتقالي

ويمكنعراجين.تسمىعناقيدشكلعلىالتمرينمو

علىالناضجةالتمرأنواعلبعضواحدعرجونيحتويأن

نخلوتنتج.القطفوقتتمرة0271و.006بنما

التمرمنكجم45الأقلعلىتنتجوهيكثيرةثماراالتمر

سنة.06حواليطيلةسنويا

حرارةدرجاتالتمورتتطلب.والإنتاخالزراعة

نخلةجذوروتحتاجنضجها.ليتمقليلةورطوبةمرتفعة

طريقعنتتمالتيكتلكمنتظمةمائيةمقاديرإلىالتمر

ويمكن.الأرضسطحتحتالينابئالموجودةأوالسقي
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بينماطولهايبلغالشكلمستطلةثماراتتحوالوقود.اجاءاوموادأ!لاواالغداءتوفرش!.المحاصيلأشعجارأقدممنالتصرشحرةتعتبرالمر.نخل

سم.5إلى52.

ماعادةالمزارعينأنإلانواتها،منالتمرنخلةإنبات

أصلمنقطعهاشماالتىالفسائ!!منعليهايحصلون

ويبعدونصفوفشكلعلىالفسائلويزرعونالأشمجار،

الإزهارفيالأشجاراتبدأأمتار.تسعةالأخرىعنالواحدة

غرسها.منأربمشواتحواليبعدالثماروإنتاج

نضجها،ووقتوشكلهاالثمارحجمعلىاللقاحيؤثر

نأإلا،الرياحطريقعنالطبيعياللقاحيحدثأنويمكن

مجموعةربططريقعنالأشجاريلقحونماعادةالمزارعين

فوتورقمنأكياستوضع.أنثويةبأخرىالذكريةالأزهار

كماالأمطار.منحمايتهاعلىوتساعدالناضجةالثمار

لحمايةالعراج!تفوقالمسامكثيرثوبأوتوصممبكة

والطور.الحشراتمنالثمار

ثانيبدخانويعالجونهاباليد،التمورالعماليجنى

فىذلكبعديضعونهاثم.الحشراتلقتلأممربوناكبريتيد

يمكنهايبسا.أكثروتصبحنضجاتزدادحتىساخنم!صان

وتقليصالسكرمحتوىزيادةمنالإضافىأضضجاهذا

الحموضة.

التمورمنمتريطنمليون72.حوالييخح!إلمزارعون

منوالعراتأصسعوديةاالعربيةالمملكةوتعدسنويا.الطازجة

ومصروإيرانالجزائرتعتبركماالتمور،منتجيأكبر

كذلك.المنتجينأهممنوالباكستان

التمر.بمالنخلةأيضا:انف!!

عدىتحتوينخيلأشجارعدةمنواحدالئودفخل

مخمرشمرابصناعةفياستخدامهايمكنسكريةعصارة



النبيذيالنخيلالتودنخيلأنواعأشهرمن.التوديةيسمى

تحملوماليزيا.الهندفيينموالذيالسمكةذيلنخيلأو

وريقاتمنتتكونغريبةأوراقاالنبيذيالنخيلأشجار

الأغصانقطفعند.السمكةذيلشكلعلىكثيرة

النسئمنلترا27عنلايقلمايسيل،المزهرةالحديثة

منيوميا(الشجرةقلفأنسجةفييجريغذائي)سائل

)دقيقللساغومصدراالساقلبويعتبر.شجرةكل

الساغو.انظر:(.نشوي

افيقيأصيكاموطنهاقصيرةنخيلشجرةالعاجئخل

كانتبذورهالأنالعاجيالجوزنخلةأيضاوتسمى

جذعولهاببطءالشجرةوتنمو.للعاجبدائلتستعمل

جدا.قصير

الأشجاروتحملريشيةرهيفةأوراقذوالعاجونخل

وتنمو،أنثيأوذكرنوعانالعاجونخل.عطريةأزهارا

الرهيفةالأوراقوتشمهالحنوبيةأمريكافييمموالرشيقالعاجنخل

الحعام.ريسق

حينوبيضاءصلبةتصبحلذوراتنتح(اليمين)إلىالعاجنخلثمار

اليسار(.)إلىللزينةرخرفيةأشياءمنهاوتصنعتج!

283النخلة

فيوتشكلساقعلىيقومرأسفوقالأنتويةالأزهار

كلوتحمل.بالنتوءاتشبيهةالثمارمنكبيراعنقوداالنهاية

وتسع.بذراتستبينمايتراوحالبذراتمنعدداثمرة

وتسقطوتنفتحالأسفلجزؤهاينشقالثمرةتنضجوعندما

للأكلالناضجةغيرثمارهاوتصلحالأرضعلىبذورها

البذورتبدوثموبيضاءصلبةتصبحتنضجحينولكنها

النباقي.العاجيسمونهاولهذاكبيرحدإلىكالعاج

مهمابديلاالأوقاتمنوقتفىالنباتىالعاجكان

والحليالشونجوقطعالأزرارصنعفياستعملفقد.للعاج

لمعاناويكتمسببسهولةالأصباغوهويمتص.الصغيرة

نحته.يسهلكمادائماشديدا

الزر.:أيضاانظر

منأضاععدةعدى!دق31ا!دبيالئخل

.الصغيرةأوراقهابراعمأكليمكنالتيالنخيلأشجار

الغربيةالهندجزرنخيلعلىليدلأحياناالاسمويستعمل

نإويقال.الملكىبالنخيلوثيقةبصورةيرتبطأسذيا

أشعجارعلىأحياناالاسمويطلق.الكرنبطعملبراعمه

للولاياتالشرقيالجنوبفيتنموالتيالكرنبيالنخل

يتراوح.المروحةشكلعلىأوراقولها.الأمريكيةالمتحدة

يزيدوقدأكثر،أوأموهأمتارتسعةبينماالشجرةطول

علىالغربيةالهندجزرفيالكرنبيالنخلشجرةطول

وسطفىتنموجديدةأوراقمنالبرعمويتكون.م03

وأالبرعميشوىأنويمكنبعد.شفتحلمورقيعنقود

ايلأشجارلأنغالبا،البراعمتؤكلوللانيئا،يؤكلأويسلق

الناسمنالعديدولكنالبراعممنهاتؤخذعندماتموت

شهيا.طعامايتخذونها

النخلة.بمشجرة،البلميطأيضا:انظر

والشجيراتالأشجارمنمجموعةمنواحدةالئخللأ

وترجع.المداريةخصوصاالدافئةالأجواءفيتنموالتى

للغذاءمصدرأنهإلىالمداريةالمناطقفيالنخيلأهمية

جنوبفىالنخيلوينتشر.للأهاليالبناءوموادوالكساء

وتنمو،المداريةوأمريكاالهادئالمحيطوجزرآلمسياشرقي

البحرشمالفيالأوروبيةالدولحتىشمالأالبريةالنخلة

كاروليناولايةمماحلامتدادوعلىالمتوسطالأبيض

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالشمالية

وجدتوقد.القديمةالنباتاتمنمجموعةوالنخيل

حوالي)قبلالزواحفعصرمنذالنخيللأوراقأحافير

فىالنخيلنماولقدعاما(.مليون63إلىمليون042

وجدتحيثالأرضيةالكرةأنحاءجميعفيماوقت

جرينلاند.فيحتىشمالأللنخيلأحافير
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مننوع007.2منأكثريوجد.النخيلأنواع

الأشجارحجمافيكثيراالأنواعاهذهوتختلفالنخيل

وينمو.تنتجهاالتيوالثمارالأوراقواالأزهاروش!ول

قدالأنواعبعضفيأحش،مستقيمبشكلعاليامعظمه

تدفنقدأخرىأنواعوفى،الأرضعلىاسماقتمتد

فىيوجدالذيأ!نداأسلنخيلأما.التربةفيالسيقان

سيقانتشبهرفيعةسيقانفلهآسياشرقيجنوبأدغال

هذهوتزحف.م75إلى3بنطولهايترواحالعنب

جذوععلىعالياتتسلقأوالأدغالفيالتربةعلىالسيقان

حصوصاالمداريةالماطقحميعفييحمو)أعلى(الهندجوزنخيل

حورأي،ثمرتهأما.م03الباسقهالأتسجاراهدهارتفاعويبلغالساحلية

تطفوأنوبمكىالتمار.أكبرم!واحدةف!اليمير(إلى)أسفلالهسد

ى!بذرتهافتدأالسواحلعلىم!هاكتيريستقرحيتالهحدحوزثحار

اجسار(.اإلى)أسفلالنمو

لكنواحدةساقلهاالنخيلأشجارومعظمالأشجار.

قاعدةنفسمنتنمومتعددةسيقانلهأيضامنهاكثيرا

الجذور.

وأسطوانيةمستقيمةأسماقات!صنماعادة.الساق

النخيلوبعض.سم06-01!تماسمكهاويترارح

الرصاصالقلمسمكعنسم!!ايزيدلاساقلهي!صن

.ام،5لمساقهصعمكيكونالاخرالبعضدينما)المرسم(،

منوأكثرسنتيمتراتبضعةبينماالساقطوليتراوحكما

يحتويقدكماخشناأوناعماالقلف!ي!صنوقد.م03

منتفرعاتتحدث.الأنواعبعضفيأشواكعلىالقلف

لهأيضاالقليلأنكما.النخيلانواعمنالقليلفيأسماقا

أسفلإلىتتدلىالتيالميتةأ،وراق1منالشكلقشيةتنورة

وأريشيةأوراقلهالنخيلومعظم.الساقامتدادوعلى

أسساق.اقمةعلىمتجمعةمروحية

والشكل.الحجمفىكثيراالأوراقاتختلف.الأوراق

عرضيبلغبينما.سم03منأقلالأوراقأصغرطولويبلغ

الأوراقأما،سم21.إلى06منالمروحيةالأوراق

03منعرضهاويبلغأمتارستةإلىطولهافيصلالريشية

نوعين.منحجماالأوراقأكبروتنتج.سم021إلى

أوراقهعرضويبلغالهندطاليبنخيلهوالأولالنوع

طولويبلغالرافيةنخيلهوالثانيوالنوع،م5.4المروحية

.م5.2وعرضهام02المروحيةأوراقه

والشكلالحجمفيكثيراالثماروتختلفالثمار.

يبابينماالبازلاءبذرةعنحجمهايزيدلاالثمارفبعض

المزدوجةالهندجوزنخيلأشجارفىأ!بيرةاالثمارقطر

منعددعلىالنخيلثمرةوتحتوي.سم06حوالى

يكونوقد.بذراتوسبعواحدةبذرةب!تماالبذرات

الخيوطويشبهصلباالبلبنوفيكماطرياالثمارنسيج

فيكماصلبةتكونفقدالبذرةأماالهند.جوزفيكما

حتىأوطريةقليلةحالاتفيتكونأوالبلححالة

الهند.جوزحالةفىكما)باللبن(،وممتلئةمجوفة

جوزنخيلأشجارفىالمعروفةالبذورأكبروتوجد

وتوجد.الحقيقيةالهندجوزأشجاروفيالمزدوجةالهند

علىالنخيلأنوأعمنكثيرفيوالمؤنثةالمذكرةالأزهار

الرياحأوالإنسانعلىالتلقيحفىوتعتمدمختلفةأشجار

.الحشراتأو

البناءوموادبالظلأضخيلايمدنا.النخيلمنتجات

تعتمدكذلكوالوقود،(والخوصالخامالصناعة)حشب

التيالتغليفبمواديمدناكماوالمكانسالحبالصناعةعليه

الحصرتصنعكما.السفنألواحبينالمياهتسربتمنع

المجدولة،النخيلسعفشرائحمنوالسلالوالقبعات

.للإنارةأوللطعاماللازمبالزيتأيضاالنخيلأشجاروتمدنا
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ى)واشطونيانخيلأما.كثيم!تاحله(اليمين)إلىالتمرونحيل،الأوراقمنبتاجأعلىم!تنتهيالفروععديمةسيقانلمعظمهاالنخيلأشجار

أبيض.جذعاليسار()إلىالملكيوللمحيل.الميتةالأوراقمنبتورةجرئيامعطىفهو(الوسط

مثلنخيلمنالمستخرجالسكريالسائليؤخذأنويمكن

كمشروبيستعملأوكغذاءويستعملالتالنخيل

الأغذية،فيالنباتمنالمستخرجالنشاويستعمل.سكري

.ومنحوتاتأزرارإلىتحويلهافيتمالبذورأما

المدارية.المناطقسكانعندقصوىأهميةوللنخيل

يستفيدونالعالممنالأخرىالمناطقفيالناسمعظملكن

الزيتيالمجففاللبفيستخدم.النخيلمنتجاتمنأيضا

يستخدمكما،الحلوىإلىنكهةلإضافةالهندجوزلثمر

للسلطة،طعاموكزيتالصابونصناعةفيالغنيزيتها

أكثرهيالبلحوثمار.النباتىالسمنعملوفيالطهووفي

الذيالنشافهو)الساغو(النخيلدقيقأما.شهرةالمنتجات

ومقاعدالسلالمنالكثيرتصنيعويتبم.السيقانمنيؤخذ

سيقانوتستخدمالمجدولةالاوراقشرائحمنالكراسى

منالرافيةوتصنع.الأثاثعملفيالهنديالأسلنخيل

نخيلأوراقمنفصلهايتمالخلايامنرفيعةأشرطة

مثلاليدويةالصناعاتفيالأطفالويستعملهامدغضقر،

أوراقمنالمأخوذالشمعأما.المدارسفيالسلالصناعة

الصناعاتبعضفيفيستعملالبرازيلفىالكرنوبيالنخيل

الأحذية.ورنيشمثل

النخيل.أبحاثمركز:أيضاانظر

الهحديالأسل

التمر

شجرة،لبلميطا

شحرة،وملدا

التالنحل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النخيلمنتجات

اليا!الرافية،

النحيلزيت

النخلأدثجارأنواع

التمرنخل

العاجنخل

الساغو

الكرنوىالشمع

الكرنبيالسخل

الهندجوزنخلة

-ا109أهـ،أ-793)931رشدأمين،نخلة

الباروكفيولد،لبنانىوصحفيوأديبشاعرام(.769

ونال،الدرزيةالأكثريةحيثالشوفجبالفي(البنان

والصحافةالمحاماةمارس.دمشقجامعةمنالحقوفإجازة

فينائباوانتخب،الشعبجريدةأسر.ام289عاممنذ

.الشوفمنطقةعنأم479عاماللبنانىالنيابىالمجلصر

هماولدينوأنجبتزوجا!لنابر.ببلبلالصلحرياضلقبه

نخلة.ومارسيلسعيد،

تراوحالكبار.والكتابالروادالشعراءمننخلةوأمين

الريفيةالمفكرة:مثلالأدبيةالمؤلفاتبينماالفكريإنتاجه

الملوكوكتابأم()579العمادوذاتأم()429

!!

!!
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فياللغويةالحركة:مثلاللغويةوالأعمالأم()549

(أم)389الوقفأحكام:مشلالقانونيهوالدراسات،لبنان

(ام9)45التاريخيةالإثمارة:مث!التاريخيةالأعمالوا

أم(،)529الغزلدفتر:مثلالشعريةأعمالهعنفضلا

أم(.)629الجديدوالديوان

.بعدهمنللشعرأميراليكونشعوقيأحمداختارهوقد

الفصيح.الشعركتبكماالزجلأيضانخلةأمينوكتب

عضواانتخبوقد.الرسمياللبنانيالشسيدشاعروهو

بدمشق.العربيةاللغةمجمعفيمراسلا

:أعوامعشرةبعدلعنوانقصيدةفيقولهشعرهرقيقومن

وجاغالشوقموعدفىجئته

مانشاغوقلناوتلاقيا

علىتلاقيناالذكرىفينحن

اللقاءوضوضاءالشوققبل

إلىالفمحوفي)الباروك(ذرىمن

البكاءتولانىالنهرسرحة

وهناحديثدارههنا

سعداءوتناجىضحكرن

جوزتثمرالمنظرجميدةطويدةشجرةالهئدصر!

وجزرا!مياشرقيجنوبيكونقدالأصليموطنهاالهند.

وشبهالمداريةالأجزاءلكن.الهادئالمحيطفيميلانيزيا

إلى21منطولهازراعتها.عرفتقدالعالممنالمدارية

أعلىمنالريشتشبهالتيالكبيرةالأوراقتمتد.م03

.الفروععديمةساقها

نفعا.الأشجارأكثرمنواحدةالهندجوزنخلة

بناءفيخشبهامنيستفيدونالمداريةالمناطقفسكان

فيكلهاالهندجوزورقةويستخدمونوالجسور.البيوت

والحصرالقبعاتلصنعوشرابالورقة،القعقأسقفصنع

شراببصنعالمداريةالمناطقسكانيقومكما.والسلال

نخيلأزهاررحيقمنالتيوباأوالتودييسمىالمذاقحلو

صناعةفيأيضاالرحيقهذاويستخدمونالهند.جوز

والخل.السكر

عناقيدتنموالهند.جوزنخ!ةثمرةهىالهند.جوزة

أوراقبينالحجمال!صبيرة،الشكلالمستديرةالثمارهذه

وتحت،اللونهادئةملساءقشرةمنهاثمرةل!سل.الشجرة

ضارببنيلونهالأنسجةمنلحميغلافالقشرة

وخمسةونصهمف!شتميتريندينسمكهيبلغللاحمرار،

صلبةبنواةاللحميوالغلافالقشرةوتحيط.!عنتيمترات

تسمىبمئرقيقةثلاثأطرافهاأحدعلى،اللونبنية

القشرةتفصلالأسواقافىالهندجوزطرحوقبل.العيون

.عادةاللحميالغلافعن

أعلىمنتششركبيرةأوراقداتمتمرةطويلةالهندجوزأشجار

أ،.صوعالأا!دياالحدع

)الصورةالشحرةأوراقبيرعاقيدتمكلفيتحموتمارالهندجوز

كرةاللماب(.اليسرى)الصورةالهندحورةندرذالقشرةتعلواجمممى(ا

البدرةفجوةتحتوي.صلبةبميةشمترةتعلمهاالمداقحلوةبيصاءهشة

الهحد.حورأح!!هوسكريسائ!!ع!

لبمنكرةوهي.نواةداخلالهندجوزةبذرةتوجد

بنيغشاءيغطهاالمذاقحلوالأبيضالهع!الهندجوز

لبنيسمىسكرياسائلاالأجوفقلبهاويحوي.سميك

سم03إلى02منالهندجوزةبذرةوطولالهند.جوز

سم.25إلى15منوعرضها

إذاالعامفيجوزةمائةنحوالهندجوزشجرةوتثمر

،عامنحوالثمرةنضجويستغرق.جيدةعسايةبهااعتني

فىالناسأنإلا،الأرضعلىتسقطنضجهااكتمالوعند

ثلاثة.أوشهرينكلعادةالهندجوزيجنونالمزارع

الفائدةمنكبيرقدرعلىز!االهندجوزلبيحوي

النباتي.واسممنالصابونصناعةوفيالطهو،فييستخدم

ذإ،عامكلاللبمنالأطنانملايينالمداريةالمناطقوتنتج

طنإلىالهندجوزمنثمرةآلافممتةنحوإنتاجيصل

الهندجوزةشطريتماللبعلىوللحصولتقريبا.

علىالهندجوزأنواعبعضويجفف!.الشمسفىوتجفيفها

الساخن.الهواءمنأنبوبعبربتمريرهأوالنار
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الهندزالمنتجةالدولأهم

الهندجوزأطبالسنويالإنتاج

...........الفلبين

طن000/248.1

.......إندونيسيا

طنوأأ)57"""

"..الهند

طن.000432

المكسيك

طن/000183

فيتنام

طن"،151..

ما019ش!ت-السواتشومطتملا،رفام

الكحدةل!مالاسةشراعةرالأيأعديئ!طة،ام9!.السويا!ظح!ىا!صدر

لبأكلفيلذةالناسيجدالعالمأنحاءجميعفي

شرائحوتضيف.بالعصارةالمليىءالهشالطازجالهندجوز

وغيرهاللحلوياتمميزينوطعمانكهةالمجففةالهندجوز

جوزقشرةالمداريةالمناطقسكانيستغلكما.الأطعمةمن

ليفتسمىالتيالصلبةالقصيرةأنسجتهاباستخدامالهند

والمكانس.والحبالالحصرفيالكوير

المدأريةالمناطقسكانيزرعالهند.جوزنخيلزراعة

جوزةنصفيطمرونفهم.العامطوالالهندجوزنخيل

تبزغأشمهرستةخلالوفي.وضئأفقيفيبالأرضالهند

.القشرةخلالطريقهاوتشقالبراعماحدمنواحدةورقة

بينماتتراوحفترةبعدالصغيرةالهندجوزششلةنقليمكن

.ثماناوسنواتسبعبعدالنخلةوتثمر.أعواموأربعةعام

لاتقلحرارةودرجة،المياهمنلكثيرالهندجوزنخلةتحتاج

.العاممعظمم252عن

النخلة.بمالشجرةبملبالهند،جوزأيضا:ان!

الطقس.الهواء؟تكييفان!:.الئداوة

يأفيأو،البشرةفيباقياأثرهايظل،قديمةعاهةالئدب

جرحمثل!إصابةمنالندوبتنتجوقد.الجسممناخرمكان

فإنوعموفا.جراحيةعمليةأوقرحةأوخطيرحرقأوعميق

تحتويالتيالجلد(،منالثانية)الطقةالأدمةتضرالجروحهذه

منالخارجية)الطقةفقطالبشرةإصابةأما.الضامالنسيجعلى

.ندبعنهاينتجلافإنهالخدشمثلالجلد(

ثمجديد.ضامنسيجشكون،الجرحيشفىوعندما

لونويكون.الندبةأي،المصابةالمنطقةالأدمةتغطي

لكنه،الوقتبمروراللونيخبوثمالبدايةفىأحمرالندبة

الخلاياوتموتالشعر.نمودونويحول،أبيضيصيرقد

حدوثعندالشعروتكوينالبشرةلونعنالمسؤولة

يشعرماوغالباشفائهاأثناءفيالندوبوتصغر.الجرح

بألم.يشعرأوحكهاإلىبحاجةالمصاب

فيها.تتكونالتيللمنطقةطبقا،الندوبوتختلف

عظمةفوقيحدثالذيالجرععنينتج،المثالسبيلفعلى

فيتحدثالتيتلكمنسمكاواكثر،أوسعندبةالصدر

عمليةأثناءالضامالنسيجمنكثيريتكونوأحيانا.الوجه

ندبةوهى،بالجدرةالإصابةعنهتنتجوقدبعدها.أوالشفاء

الندوبعلاجويمكن.المصابةالمنطقةخارجإلىتمتدكبيرة

جراحيا.المشوهة

الجديد.انظر:.الثلجيةالئدلمحة

انظر:.الإسلامىللشبابالعالميةالئدوة

الإسلامية.المنظمات

.(-أم419،هـ-ا)333الحسنأبو،الندوي

إلىالدعاةأكبرمن.الندويالحسنيعليالحسنأبو

أبوهتوفيبالهند.بيليرايبمديريةتكيةبقريةؤلد،الإسلام

عبدالعليالأكبرأخوهتربيتهفتولى،عمرهمنالتاسعةفيوهو

الكريمالقرآنحفظالعلماء.كبارلندوةمديراكانالذي

فيوالإنجليزيةوالفارسيةالعربيةتعلموبدأ،البيتفيوتعلمه

العربيةاللغةاداببقسمالتحقثم،عمرهمنعشرةالثانية

لمدةالحديثدرسسنا،الطلابأصغروكانلكناو،بجامعة

التابعةالعلومدارفيمدرساعملالعلماء،ندوةفيسنتين

تصدرهاالتيالعربيةالضياءمجلةفيوكتبالعلماء،لندوة

تصدرالتيالعلميةالندوةمجلةتحريررأسثم،الندوة

أيضا.بالأورديةالتعمير،مجلةأصدركما،بالأوردية

الضميرإيقاظعلىومؤلفاتهخطبهفيحرصوقد

باللغةمؤلفاتهأشهرومن.الإسلاميالوعىوبثالدينى

إلىالطريق،المسلمينبانحطاعلالعالمخسرماذا:العربية

منالإسلامإلىبمالمدينة

برفيالنبيينقصصجديد،

وص؟ءتنء!،للأطفالأجزاءثلاثة

كاع!7!ءط!4!الفكرةبينالصراع

سلا"؟/الغربيةوالفكرةالإسلامية

؟!دبمالإسلاميةالأقطارفي

!!لأ!!"فيوالدعوةالفكررجال

!!3-!بر!ع!.النبويةالسيرة؟الإسلام

7ءبرىؤص3+ىلا!بمؤشبر*3فيصلالملكجائزةحاز

رولأسزررنرزوص-!ني"نمصننءفي!شنر*ع/ععاملإسلامالخدمةلميةالعا

الندوىالحسنأبو.أم089هـ،أ04
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اتيالمتلأدئةالماءقطراتعدىيطدقالذيالاسمالئدى

الأشجار،وأوراق،الأعشابأوراقعلىغالباتظهر

الصافية.للأيامالباكرالصباحفي،السياراتوسطهوح

حدإلىالأرضصتأغريباالهواءيبردحينماالندىيت!ضن

لمجكثفثمفيه،الماءبخارح!ام!علىالإبقاءامعهلايمكن

.الأرضمنأغريبةاالأجسامعلى!عائلإلىويتحول

وتفقدهاأضهاراأثناءأسشمسامنالحرارةالأجسامتمتص

الأرضي.الحراريبالإشعاعتعر!عمليةخلالالليلأثناء

أيضاتخخفض،الارضمنالقريبةالأجسامتبردوحيسما

أ!واءاولايستطجعتمامابهاالمحيصأالهواءحرارةدرجة

الهواءيفع!مثلماالماءبحارمنالمزيدحملالبرودةالشديد

أخيرايصل،اكبرودةفيالهواءاستمروإذا.الحرارةأصشديدا

.الندىنقطةإلى

التيالحرارةدرجةهي(التكثف)درجةالندىونقطة

انظر:الماء.بخارمنكميةأكبرحملمنالهواءتمكن

قسميتكثرو،ذلكمنأكثرالهواءبردوإذا.الندىنقطة

سطح.أقربفوقالبخارمن

اسحاكنةأطياليافيأفضلبصورةالغدىيتشكل

فييبقىأنالهواءلايستطيعالريحتهبوحين.الصافية

منلمزيدويحتاج،طويلةلفترةالباردةالأجساممعتماس

ت!صنوحينما.الندىدرجةإلىيصلحتىكيبردالزمن

تعيدأخيومالأنأكثرببطءالأجسامتبرد،غائمةالسماء

.الأرضنحوالحرارةإشعاع

عالية،الرطوبةتكونحيسماأفضلبصورةالندىيتشكل

الأرضالشمسأشعةوتسخنالشمستشرقعندماويتبخر

علىقادراالساخنالهواءهذاويكونالهواء.بدورهافتسخن

الهواء.هذافيالندىويتبخرالماء،بخارمنمزيدحمل

ثمالمدىنقطةعندالعاديأضدىاسشكلوحينما

الأبيض.الندىأوالمتجمدالندىاسماعليهيطلقيتجمد،

درجةتحتالندىدرجةتكونعندماالصقيعويتشكل

الماء.بخارمنمزيدتجمدإلىمباشرةبولقةفتؤديالتجمد

يصطادالنباتاتمننوعالنديةنبات.فياتاكيلأ،

لأنهالاسمبذلكوسميويهضمها.لهاويتغذىالحشرات

فيالموجودةالغددطرية!عنلزجسائلمنقطراتيفرز

كقطراتالشمسضوءفيالقواتهدهوتشع،أوراقه

جميعفيالمستنقعاتفيالنديةنباتويتواحد.الندى

أكثرالدائريةالأوراقذاتالنديةوتعتبرالعال!ا.أنحاء

في،الرطبةالحمضيةاشتربةفيوتزهروتنموانتشاراالأنواع

أكثرأستراليافيويوجد.الأرضيةال!صةشماليأجزاءكل

غربىفىينمومعظمهاالنديةنباتمننوعاءهمن

صغيرةأزهارالرفيعالنديةساققمةوتغطي.فقطأستراليا

الأوراقمنمجموعةأحساقاقاعدةعندوتنموبيضاء.

،الصغيرةالمعدنيةالعملةبحجموهيأ!دائرية،االمسطحة

تلتصقأنيمكنشعيراتبهاصغيرةحمراءبغددومغطاة

وتلتف.بالأوراقالموجودأطزجاالسائللقطراتبسهولة

السائليغمرحيثبهاوتمسك،الحشرةحولالشعيرات

عصارةذلكبعدالغددتفرزثم،وتموتفتختنقالحشرة

.الحشرةتهضما

.النبات:أيضاانظر

الفرجبوأ.(م7401-؟هـ،384-؟)يملئلىااب!

يعقوبأبيبنإسحاقبنمحمدلنإسحاتبنمحمد

(.الكتب)يبيعوراقاكانأنهلظنلغدادي،النديم

بكتابهاشتهر.المعتزلةالمتشيعينمنالنديمابنكان

قدالعربىللتراثتاريخاآلفمنأولوهو.الفهرست

الفهرستبجانبألفإنهيقال.بابهفيوحيدايكون

الأريبإرشادفيجاءكماالتشبيهات:بعنوانآخركتالا

حجر.للابنالميزانولسانأجاقوت

مادةمنال!ضيرجمع)الوراقة(حرفتهلهأتاحت

التىالمؤلفاتمنكثيرفاتههذامنالرغموعلى.الفهرست

بعضمنمعلوماتهتحلولاكما،أخرىمصمادرمنوصلتنا

متنوعة.مصادرمنأفادأنهإلىذلكيرجعقد،التناقض

النديم.ابنفهرستأيضا:انظر

-أ842هـ،ا431-أ)258اللهعبد،النديم

.مصريوسياسيوصحفىوخطيبأديبأم(.698

المسجدإلىثمالكتابإلىأبوهفأرسلهفقيرةلعائلةولد

مهنتهفيمساعدتهليستطعوالحسابأطغةامنشيئاليتعلم

دراستهفيالنديميستمرلمالصغير.مخبزهفيالمتواضعة

مجالسعلىيترددفبدأ،لطبعهموافقتهالعدمالمسجدفي

لهذهوكانوقصصما،ونوادروزجلايسفشعراالادباء

بعد.فيماالأدبيةحياتهفيكبيرأثرالمجالس

الدراسةعنانقطاعهوخاصةمسلكهعنأبوهيرضلم

نفسهعلىالاعتمادإلىألجأهمما،بهعلاقتهفقطعالنظامية

لمأعمالعدةفيالتنقلطريقعنيومهقوتإيجادفي

منها.أيفيطويلايبق

عندماأم987عامفيالإسكندريةإلىالنديمعاد

بسببإسماعيلالخديويضدالسريةالمقاومةاشتدت

أماموفئأبوابهابالديونمصرأغرقالديالشديدبذخه

وأخذالحسريئالفتاةمصرجمعيةإلىوانضم،الأجانب

رائدا.وطنيازعي!افأصبحالوطنيةبمقالاتهالصحفيغذي

وسماهاعلنيةجمعيةإلىالسريةالجمعيةتلكفحول
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النباتعلماءويعد.الأطوالمتفاوتالشكلكأسىوأنشأذلكبعدللصحافةتفرغ.الإسلاميةالخيريةالجمعية

بوقذاالأسلىوالنرجسطويلبوقذاالبريالنرجسنقديةاجتماعيةمقالاتينشروصار،التبكيتجريدة

القصيرالبوقذواتمنأخرىأنواعاهناكأنكماقصير.مبادئهاصادفتالعرابيةالثورةقامتولما.هزليبأسلوب

النرجسمننوعالأبيصوالنرجسالشعراء.نرجس!ىوأصئمفوها،خطيئاصفوفهافيفانخرطنفسهفيهوى

منالشتاءفصلفيالبيوتداخلينموقصير،بوقذوبناءجريدتهاسمفغير،الصادقوداعيتهاالناطقلسانها

الحصي.فيتغرسبصلاتمقالافنتوط.الطائفإلىعرايأحمدمنطلبعلى

النرجربمالبريالنرجسبمالنباتبصيلةأيضا:انظرفؤمنسعببهوماإسماعيلالخديوينقدفياللهجةقاسية

الأسلي..للمصريينوبؤس

زعمائهاعلىالقبضوألقىالعرابيةالثورةفشلتحينما

الصفراءادنرجسنباتاتمنواحدةالأسليالئرلمجىو!دههيئتهمنخلالهايغيصكانتسئممنينالنديماختفى

إفريقيا.وشمالأوروباجنوبهوالأصلىوموطنهاالأزهارورصدت.الجغرافيوانتماءهاسمهيغيركانكما،ولهجته

كامبرنيل.الأسليالنرجسأصنافأفضلويسمىعليهالقبضألقيأنوبعد.عليهيدلأويعثرلمنماليةجوائز

والنرجس،الاسليالنرجسمنهجينكامبرنيل،ونرجسمصرإلىعادثميافا،إلىونفاهتوفيقالخديويعنهعفا

نباتويحمل(.البوقشكلعلىأزهاره)أيالبوقيالأستاذجريدةأنشأثم،أم298لمشةتوفيقوفاةبعد

أرتفاعهاساقعلىأزهار!متإلىثلاثمنالنرجستركياإلىبعدهاانتقلالإنجليز.يناهضوطنيامنبراوجعلها

طولهأنبوبعلىالأزهاروتتجفبتلات.سم03أربععنالدرنبمرضوفاتهحتىهناكمكثحيث

سم.52..سنةوخمسين

لم3*!كاسبهي؟!"كالم-ءكا!كا-3

\خ*ووكا،كاكا،!-ءعكأا!يين7غ3!4--!

*!!!:يخشع!كاقيير؟كا!وس؟خعسوحمي،وكا!لإ؟!*لأ!؟!هتز!3،ك!ءجكا/3!كاء،؟برش؟-ع

كأ!كا-ءيرا!!يز-!كا!!كاكاكا

ص!!-يخثن!!!ع،ءو!3!!كا"ررلم،كاخ!4!!يمبرلمو"!!يض*،كا

-كا!عركا!ى"لاكا!"،كا؟ء/ووى!ررصإخ!!!1لم

،ءلمكاكا-/1كاضكا!رر"كا/1!!*و!!!؟!!سء،ايركؤا!*!ء؟يرير!"3

?9صفيثن!!غ!-يه!يربركاكا!صع9كاكا-حع

!!*ى

كلينحت.الشكلسيفيةوأوراقهداقعةصفراءأزهارهالأسليالنرجسكأسرهرةولكل.سويقكلقمةفىمتسعةزهرةذوالشعراءنرجس

رهرية.براعممشةإلىثلاثةساقبيصاء.وبتلاتأصفر

يظهرالأزهارالأصفرالنباتمننوعاليريالئرلمجىالربيعأزهارمنكبيرةمجموعةعلىأطلقالمالئرلمجى

أوروبىالنرجسمنالنوعوهذا.الربيعفصلبدايةفيأبصالمنالنرجسنباتاتتنمو.الزاهيةالألوأنذاتالباكر

الحدائقفيكثيفانمواينموكما،البراريفيوينموألاصل،ولهاللنرجعر.الأصلىالمهدوآمميا،أوروباوتعد.القشرةبنية

العالم.منأخرىومناطقجميلة،ورديةوأحياناوبيضاءصفراءوأزهارطيبعطر

ماأشهرها،البريالنرجسمنكثيرةأنواعوهناكالربيعأشحهرفيالبريالنرجسأزهارعطوروتنتشر.الشكل

علىواحدةزهرةلهتتفتحالذيالبوقيالنرجسيسمى.سامةأبصالهاأنكمابأوروبا،الألبيةالمروجعلى

إلىبالإضافة،كبيرةزهرةالبريوللنرجس.لمماقكلرأسأوراقاكلهاتخرج،النرجسمنمختلفةأنواعتوجد

طولهايبلغالزرقةإلىضاربةخضراءأوراقستأوخمسأنبوبأوببوقتحيطبتلاتستوللأزهار.الشكلسيفية
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وألتحهر،الربيعفصللدايةمعيزهراللونأصفرنرحسالبريالنرجس

(.الصورةفي)الموضحاجوقىاالنرحسهوأنواعه

فصلفيالبريالنرجص!نبتاتتغرسأنويجب.سم38

سم،02يقاربعمقعلىتغرسأنيجبكما،الخريف

والجدير.سمأ3نحوالأخرىعنالواحدةتبتعدوأن

سامة.البريالنرجسنباتاتأبصالأنبالذكر

النرجس.،النباتبصيلة:أيضاان!

لعبة.،الطاولة:نظرا.الئرد

ال!غرلقية،الأسطورةفى،وسيمشابلرسيسوس

أنهإلاإيكوالحوريةبينهنومنالمعجباتحولهالتفت

الالهةعليهحكمت،لقسوتهوكعقوبة.بغطرسةصدهن

بركةصفحةعلىتنعكسالتىصورتهبجماليفتقبأن

يوم،بعديومايستلقيكان.باليونانهلاصنجبلفي

قضىأنإلىصورتهانعكاسفيبولعيحدقبركةبجانب

.جسدهوذوىنحبه

سوىيجدوالم،أمرهيستقصونالباحثونخرجعندما

بسببأيضاإي!ضجسدوذوى.النرجساليومتسمى،زهرة

فيصدىسوىالنهايةفيتعدولملنرسيسوس،حبها

كتابفينرسيسوسلحكايةروايةأشووتظهر.الغابات

أوفيد.الرومانيللشاعرقصصيةمجموعةوهو،التحول

مهندسم(.9791-1981)لويجيبيير،نرفي

المنشآتأنفيأفكارهتصميماتهعكست،إيطالىمعماري

خلالمنوأنيقةجميلةتكونأنيجبالعمليةالصناعية

بأنأحسوقدمهندسا،نرفىتدرب.التصميمبساطة

الرياضيةالحساباتباستخدامتحقيقهيمكنالمعماريالجمال

فىأم016عاملأوليمبيادلرديصممهالديالصعيرالرياضةقصر

المسلحة.الحرسانيةالمشسآتتصميمفينرفىمهارةيظههروالملع!روما.

نرفىأصبح.الجماليةبالاعتباراتالاهتماممنأكثر

الخرسانةلتصميماتالجميلاستخدامهبسببمشهورا

المسلحة.

التيالإنشائيةالفنيةالتقنياتمنعدذاطوروقد

الخرسانة.تستخدم

الأولالرئيسىعملهوكانسوندريو.فينرفىولد

شملت.أم329عامفلورنسافىرياضيملعبإنشاء

لدورةتصميمهاتمللرياضةقصرينالأخرىنرفيمبانى

عامصيففيبروماأقيمتالتيالأوليمبيةالألعاب

.ام619تورينوفىالعمالوقصرأم069

الشمالط.المتجمدالمحيطفييعيشنادرحوتالئرول

ونصفمترينإلىطولهيصل،لولبيعاجينابللذكر

النرولسنوهو،للرأسالأيسرالجانبعلىناتئالمتر،

منها،الإناثلام!يماالنراولمنالقليلوتملكالوحيد.

تستخدمعادةنابا.العادةفيالأنثىلاتملكحينفينمابين،

النراولأنوالمعروف.المصارعةفىأنيابهاالفتيةالنراول

أطرافمعظمأنحينفيأنيابها،لاتستعملالنموالمكتملة

يحفرالحيوانأنإلىذلكيرجعوقد.باليةالأنيابهذه

التغذية.عندبنابهالطينأوالرمل

باستثناءأمتار،خمسةنحوطولهاليبلغالنراولتنمو

مشوب-رماديولونها.متريينطنينحوالىوتزن.الناب

ويصيدسوداء.أوداكنةرماديةبقعوبهاالأبيضباللون

عليهيطلقونالذيالجلدويأكلون،النراولجرينلاندسكان

.الأدواتصناعةفيالعاجويستعملون،مكتكاسم

!!!!!

كاءلم
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التعرجشديدةوسواحلهاالوعرةا!الحباالطبيعيبالجمالمشهورةالنرويج

كم.001لحوالساحلصوتبعد-أعلاهالصورة-لوردخليجعلى

النرويجمملكة

لقارةالغربيةالشماليةالحافةعلىتقعأوروبيةدولةالئرويج

وهيالشماليةالقطبيةالدائرةفوقالشماليويمللثهاأوروبا،

فيالمنطقةتلكوقوعلأنالليلمنتمفشمسبأرضتعرف

طويلةفتراتصيف،كلفىتشهدجعلهاالشمالأقصى

عاصمةوسلو،وتمبن،اليوممدارعلىالشمسفيهاتشرق

البلاد.منالجنوبيالجزءفيمدنهاوأكبرالنرويج

أوالبحرمنبالقربالنرودسكانمعظميعيش

الشتاءفصلتجعلالبحريدفئهاالتيالرياحأنإذ،بمحاذاته

نأكما،الشمالأقصىمناطقمندفئاأكثرالساحلعلى

فيالموانئوحتى.الساحلعلىألصرعبصورةيذوبالجليد

الجليدمنخالية،الشماليالقطبشماليالواقعةالمناطق

وتغطيهابرودةأكثرف!الدأخليةالمناطقأما،العامطول

فييستخدمونالناسكانلهذأ،العامفصولمعظمالثلوج

التيالمناطقفيالجليدزلاجاتالسبنألافمنذتنقلهم

الرياضةالجليدالتزلكلىيعدواليوم.الثلوجتغطيها

التزلجالنرويجيونيتعلمإذ،النرويجفىالأولىالشعبية

.بالمدارسالالتحاققبلحتى

وهي،الإسكندينافيةالدولإحدىالنرويجتعد

غزاةعاشوقد،النرويجإلىبالإضافةوالسويدالدنمارك

سترينقريةتقعالبلاد،داخلعميقةمسافاتإلىكتجرةحلجادوتمتد

عام،ألفنحومنذالثلاثةالبلدانفي)الفايكنج(الشمال

مستعمراتوألسسوأغربا،الغزاةهؤلاءأبحرالنرويجومن

أبحرام...عامحواليوفيوجرينلاند،أيسلندافيلهما

يمكن-بعثةرأسعلىجرينلاندمنأيريكسونليف

الأمريكية.القارةإلى-اكتشافيةبعثةأولاعتبارها

الآنحتىالفايكنجأياممن-النرويجيونأصبحلقد

الطويلةبخلجانهيشتهرالنرويجفساحلبحريا،شعبا-

مرافئتوفروالتيالفيورداتباسممالمعروفةالضيقة

الساحلأمامالغنيةالأسماكمصايدتقعبينما،جيدة

صادراتأهممنالمجففةالأسماككانتوقد.الغربي

بدأتوقد.الميلاديعشرالثالثالقرنمنذالنرويج

السابعالقرنفيخاصشمحنأسطولإنشاءالنرويج

صناعةمجالىفيرائدةالنرويجأصبحتواليومعشر.

أما.العالمنطاقعلىالبحريوالشحنالأ!مماكصيد

فيرئيسيادورايؤديومازالفكانالأخشابقطع

لأغراضتزرعالتيالأشسجار،تغطيإذالبلاد،اقتصاد

المناطقمنشاسعةمساحاتالصنوبر،مثلتحارية،

البلاد.فىالمنخفضة
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يومياساعة42تسص!!-المعرود!تمالرررمز-الليلممفشمس

لقطةال!ورةشيأتصهرالتىكا!!رت!يعامكا!أسايع01لمدة

أحتحمالي.االمتجمدالمحيطساح!!علىتقعصحرية

تغطيهامرتفعةجبليةهضبةمعظمهافيالنرويج

صغيرةنسبةالزراعيةالأرضتمثلبينماالجرداء،الصخور

منتسحدرالتيالأنهارلكن،الكليةالمساحاتمن

التكلفة،رخيصةكهربائيةطاقةتوفرالسهولإلىالجبال

التى-الكهرومائيةالقدرةمنالفردنصيبأنوالواقع

مكانأيفيمنهأعلى-النرويجفيالمياهمساقطتولدها

آخر.

الرخيصة،الطاقةعلىالنرويجيةالصناعاتوتعتمد

،أضفصأوا،والمعادن،النرولإلكيميائياتتنتجهمابينومن

.والورقالخشبولب،المحفوظةوالأغذية

الحكمنظام

ملكة،أوملكيحكمها،دممتوريةمملكةالنرويج

الحكومةتعتمد.وبرلمانللوزراءرئيسيرأسهوزراءومجلس

وهو،م4811عامصدرالذي،الرويجيالدستورعلى

التنفيذية،،سلطاتثلاثإلىالحكومةيقسمدمعتور

ئية.والقضا،والتشريعية

الملكأنإذ،للحكومةالفعليالرثيسهوالورراءرئيس

زعيمبتعيين-عادة-الملكويقوم،كبيرةبسلطاتيتمتعلا

داخ!!أحزابمجموعةائتلافأوممياسيحزبأقوى

فيهمبمنالكبار،الموظفينبقيةأماللوزراء.رئيساالبرلمان

وتعد.النرويجسكانثمنيقطمهامد!ا،اكمرولبرأكبرعاصمةأوسلو

الرويج.فيوالشحنوالص!اعةللتحارةالرئيسيالمركرأيضاأوسلو

،!!

علىايرالقةتمتالنرويجعلم

السفرفيمرةالأولاستحدامه

أصسحثمأم،821عامالتحارية

.أم898عامديا!طيااحلما

إلىيرجعالنرويجشعار

التالثا!رتام!التماليميات

فأسإضا!ةتمتحيسماعمتمر،

الأسد.إلىوتاحهأولافاغدي!ا

لمء؟3!للتماركأ،!3بهل!!!غ!ث!م؟صلملأغلأدلأكاثط،لأكسبم!احلآ3

لآعتحس4حثق،سهاللأ

!ء!،/لمحج،حرثأحمى

يزثي

حكصخ!لألأ!!فيص!لمممر!*النرململ!أأ!إككح!"فيئ!تج**!يه!؟*ك!

لم؟5!رح!أللكإس-لمئحه!!!نبموجبرأا!صفندنداحائحار56"

لم-برلم-،.،-!!وب4ح!-ص-!ئمارتزا

آاكيك!ترعكمي!أ!ا!ححصبدأ9لر!ث!حكلغبزلا-لفهاءلوسيا

!مملألأمرطسال!ل!بر-ثخ!1ءبولنداء1

+!ممصلم+صححمعالمان!انلا!كل!ص!صش

السويد،منكللهايحيطأوروباشماليلميتقعدولةالنرويج

وروم!يا.،وفحلسدا



رأيأخذبعدبتعيينهمالملكفيقوم،الأقاليموحكامالقضاة

الدولفيكما،النرويجوفيالوزراء.مجلس

يسمىحكوميموظفيعين،الأخرىالإسكندينافية

فىيحققموظفوهو،ا!لظالمناظرأوالأومبادسمان
392يجلنروا

!

الدوليهالحدودفىمرحعاليستالخريطةهده

الحكومةتصرفاتضدالمواطنونبهايتقدمالتيالشكاوى

.نأومبادسمانظر:ا.تهاوقرارا

حكومةفيالتنفيذيةالسلطةيتولى.الوطنيةالحكومة

مجلسباسمأيضايعرفالذيالوزراءمجلعرالنرويج

7س"؟-المطولىخظؤ"--ء"؟"كا2س

-جأ--7ء3الهثطبىالمحكي!

،!ير77،-!يه!،؟

!7!فافيلأ**!!كا!+3"ا"!ة

،أىلهـلهـند"خسرحثنسسلابمع!7ءلا،4لا-،!---إلأ!ه؟ثرولح!!

ج+و-ئن-*!--3لاكثيمثرو

بغ،ت،س

ثولئر،،3

!7+سغفمبم-لارلثص

)اثتر!ييم(

جرينلاند-!!ل!اوث!هوفي
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كليتولىوزيرا81وأ!زراءارئيسمنيتألف!وهوالدولة

.وزارةأوقسمرئاسةمنهموأحد

كانواوإن،أ!زارةاأعضاءبتعإترسمياالملكيقومو

يملكالذيالائتلافأوالحزبقبلمنالوابلختارونفي

السلطهتينبينالفصليتموحتى.البرلمانداخلالاغلبية

عضوايكونأنالوزارةلعضويحقلا،والتشريعيةالتنفيذية

.البرلمانفي

!سياسةتشكيلعنالمسؤولهوالوزراءمجلس

داخ!!السياساتتنفيذمهمةوزيركلويتولى،الحكومة

تتمتعدامتماالححمفيالوزارةوتبقى،وزارتهأوإدارته

الاقتراعتمإذاالا!شقالةعليهاويجب.اكبرلمانأغلبيةبتأييد

واالثقةلسحبالاقتراعيتموحينمامنها.الثقةبسحب

منأخرىوزارةتعيينيتم،أحرىحكوميةأزمةأيةتحدث

منالمتبقيةالمدةفيالحكملتتولى،الأقليةأحزابأحد

البرلمانية.الدورة

تصوعالتىالهيئةوهو،النرويجفيالبرلماديسمى

165إلىأعضائهعددويصل،ستورتنجباسم،القوانين

موجزةحقائق

أوسلو.:العاعممة

(.وديورسكأ!)!!صماالرويحية:الرسميةاللغة

الرويح.مملكة:الرسمىالاسم

ماي!وحاداساردسفاحزيرتادلكفيبماح-386،2!58:اللساحة

يملعإد،الحوهـالعربيإلىاكمتحرقيأ!الحتممام!اللسافاتأطول

يمبإد،الشرقيالحوبإلىالعربيال!تممالوم!،كمألا752لحو

كم.043لحو

كما.0652حوطولهيبلغ:الساحلىالث!ريط

مستوىشوقم461.2حالدوسصحم!!:أرتماعأعر:الارتفاع

بمحاداةالمحر!ستوىعراحماصاالأماك!أشدالبحر،سصهجعأ

الساحل.

صس!ة،0003824أم699عامبتقديرالسكالىعدد:السكان

%32،الحصريةالماطقفيبر77:التوزيع،2شحصاكم11:الكثافة

5464247أم099عامإح!اءحمس!الريميةالمماطقلي

صسمة.00080/54:م1002عامتقديرالس!صالىعدد،كسمة

الحليص،،المواشيالت!!،احثعير،ا:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

منتجات.يلكر!ا1،نجةش1،اغدا:لصيدا0لى!لطاا،نلشوفاا

المواد،الألومميوما:الصناعة.الحامالص!اعةحمتب:الغابات

التعدين:.الحامعيرالسفطمحتحات،المحموطةالأعديةا،امميميائيةا

ا!ارا،الحفط،الموليبدليت،الرصاصالحديد،حام،الأيلمسيت

اشنك.،البيرايتالصبيعىا

مايو.71الدستوريوم:الرسميةالعطلة

اسلاد.اهذهلحصلص،نعم:الوطنىالسلام

ال!كحعرىالوحدةلعر!ة.ال!صولىهىالأسا!حيهالوحدة:المحيةالعملة

النقود.ان!:

منمقاطعةكلتقوم.معنواتأربعكلانتخالهميتمعضوا،

عضوا51إلى4منبانتخاب91النرولإدمقاطعات

منآخرينأعضاءثمانيةاختياريتماثم،أعسكاناعددحعسب

واحد،مجلسمنالبرلمانويت!صن.المرشح!تقائمةلين

الأعضاءيشكلأنانتخاباتكللعد-عادة-يحدثل!حمت

عليها،والاقتراعالمقترحةأسقوانينابمناقشةتقومانمجموعتين

لمجموعة،منهمعضوا93لانتخابالأعضاءيقومإذ

أودلستئ.لمجموعةعضواأ62ولاجتئ!

ملزمة،قوانينإلىالقوانينمشروعاتتتحولوأسكي

المجموعتانتتفقلموإذاعليها،المجموعت!تموافقةمنلابد

ثلثىبموافقةعليهالتصديقيمكنما،قرارمشروععلى

مثلبعينها،أموروهناك.مجتمع!تاكبرلمانأعضاء

منلابد،والإنفاقبالضرائبالحاصةالقوان!تمشروعات

عليها.هيئتهدكاملالبرداناقتراع

فيقضائيةهيئةأعلىالعلياالمححمةتعدالمحماكم.

فيالن!مهمةعليامحاكمخمسوتتولىالنرولما

،قراراتمن،الا!عتئنافطلباتفيوتن!،المهمةالقضايا

مقاطعةولكل.الصغيرةوالمدنالمقاطعاتمحاكموأحكام

المنازعاتفضمحاولةمهمتهت!صنمصالحةمجلسوبلدة

يتمأعضاءثلاثةمنالمجلسويتكونالمححمة،تدخلأنقب!!

.سنواتأربمك!!انتحابهم

إحداهامقاطعة91اكنرويجفييوحد.المحليةالحكومة

حاكم،-أوسلوباممتثناء-مقاطعةوأس!طأوسلو،مدينة

بانتخابالقرىومناطق،والبلدات،الكبيرةالمدنوتقوم

تقومثم،سنواتأربعكلالأحجاممحتلفةمجالس

عامين.لفترةعمدةأولها،رثيسبانتخابالمجالس

ممياسيةأحزابستةبالنرويجيوجد.السياسيةالأحزاب

يهتمحزبوهو،الاشعتراكيأ!م!!احزبحبرهاأ،كبرى

التنميةلتحقية!،الحكومةوتتدخل.الاجتماعيةالرعايةببرامج

فهوحزبأكبرثانيأما.الحاملةالعدالةوتحقيقالاقتصادية

الضرائببتخفيضالمطالبةيتبىوهوالمحافظينحزب

النرويجوأحزابالاقتصاد.علىالححومةسيوةوتقليص

المسيحيأسشعباوحزبأ!معط،احزب،هيالأخرى

ولجمئ.الاشتراكيةاليساروأحزاب،التقدموحزب

.عشرةالثامنةسنفيالاقتراعحقالنرويجيين

فيالسياسميةالساحةعلىالعملحزبمسيطرلقد

منتصفإلىالثلاثينياتمنتصفم!بدايةالنرويج

-ا)939الثانيةالعالميةالحربفترةباستثناءالستينيات

وعددالعملحزبتناوبالوقتذلكومنذأم(،459

يتزعمهاالتي-الاشتراكيةغيرالائتلافيةالمجموعاتمن

الحكم.-عادةالمحافظيزحزب
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والبحريةالجيشأفرادعدديصل.المسلحةالقوات

ويكلف،جندي000.43إلىالنرويجفيالجويةوالقوات

المسلحة،القواتفىبالخدمة44و91سن!نارجطل

أفرادعددويصلشهرا،أوه21بينماتتراوحلفترة

والنساء.الرجالمنجندي000/85إلىالوطنيالحرس

السكان

النرويجسكانعدديبلغ.وأصولهمالسكان

إسكندينافىشعبوالنرويجيون،نسمة000.382.4

النرويجيينوعلاقة.والسويديينبالدنماركيينالصلةوثيق

التاسعالقرنمنالأخيرةاسشواتوفي،قويةبالأمريكيين

الميلادين،العشرينالقرنمنالأولىوالسنواتعشر،

وراءسعياالمتحدةالولاياتإلىنرويجي000.006هاجر

كالنرويج،دولةتوجدلاأنهوالواقع،للعملأفضلفرص

هذابمثلالأمريكيةالمتحدةالولاياتأمدتأيرلندا،باستثناء

سكانها.بعددقورنتإذاالمهاجرينمنالعدد

منشخص000/02يعيشالنرويجشمالوفي

يعيشنفسهاالمنطقةوفى.لابلاندانظر:.اللاب

ماأيضاالنرويجوفي،فنلنديأصلمننسمة000.01

إيرانمنمعظمهممهاجر.000135منيقرب

وجنوبالمتحدةوالولاياتوإفريقياوتركياوباكستان

.الأخرىالأوروبيةالدولومنآسياشرقي

البوكمالشكلانالنرويجيةللغة.اللغة

واحد،شكلفيالاثنينمز!تدريجياويتم،والنينورسك

والنينورسكالبوكمالمنوكل.سامنورسكيسمى

واحدةلمجحدثمنتمكندرجةإلىالشكلفييتقاربان

إلىالشكلانوينتمي،الأخرىيتحدثمنيفهمأنمنهما

إدارةمجالسوتقومنفسها.الجرمانيةاللغاتمجموعة

جميعكانوإنالشكلينأحدباختيارالمحليةالمدارس

لغةفيستخدموناللابيونأما.اللغتينيتعلمونالأطفال

الفنلندية.اللغةمنكثيراتقترببهمخاصة

الشكلهو،الريكسمالأيضاويسمى،والبوكمال

معظموفىوالصغيرةالكبيرةالمدنفيالمستخدماللغوي

للغةنرويجيشكلوالبوكمال.النرويجمدارس

نفسها،الدنماركيةاللغةوهجاءمفرداتفلها،الدنماركية

أثناءالبوكمالنشأتلقد.مختلفةبويقةتنطقكانتوإن

استمرتالتي،والدنماركالنرويجبينالسياسيةالوحدةفترة

اللغةحلتالفترةتلكوأثناء.أم481إلىام038من

النرويجيةاللغةوهيالقديمةالنرويجيةاللغةمحلالجديدة

القديمة.

التاسعالقرنمنتصففىنشأتفقدالنينورسكأما

الدنماركى.النفوذتأثيرضدفعلردبمثابةعشر،

المعيشةأنماط

النرويجسكانأرباعثلاثةنحويعيش.المدينةحياة

عنالنرويجفيالحضرسكانيقللكن،المدنفي)%77(

فيالسكانأخماسأربعةيقطنحيثوالسويد،الدنمارك

مايقطنمدنها،وأكبرالنرويجعاصمةأوسلووفي.المدن

النرويجمدنبينومن،نسمة000.005منيقرب

ساندوكريستيانودرأمن،بيرجينمدنالكبيرةالأخرى

بالمدنالخاصةالفقراتانظر.وتروندهايموستافنجر

المقالة.هذهنهايةفىالصلةذاتالمقالاتفيأضرويجيةا

ولكنها،المجاورةالضواحيإلىالنرويجيةالمدنتمتد

عددابهاإنثم،الأخرىالأوروبيةالمدنمعظممنأصغر

إلىالمدنهذهوتفتقر،الشاهقةالتجاريةالمبانيمنأقل

الدولمدنفىعادةنجدهالذي،للحياةالسريعاللإيقاع

.الأخرىالصناعية

ونظامالنرويجفىالمرتفعالمعيشةمستوىساعدلقد

،الفقيرةالأحياءمنالمدنخلوعلىبهاالاجتماعيالضمان

يقطنلذلك؟للمعيشةالأدنىالحدعنتقلالتيوالمساكن

داخلحدشةشققفيالمهاجرينوالعمالالنرويجيينمعظم

النرويجيينمنالاثرياءأمامنها،بالقربأوالحضريةالمناطق

ويقوم.الخشبمنمشيدةمستقلةمنازلفيفيعيشون

جذابة،بألوانالخارجمنمساكنهمبطلاءكثيرونأناس

علىصغيرةأكواخاأيضاالنرويجيينمنكبيرعددويمتلك

عطلةبهايقضون،الجبليةالمناطقفيأو،الساحلطول

.اللأسبوعنهاية

عامة،وقطاراتحافلاتخطوطوجودمنوبالرغم

لسكانبالنسبةمشكلةيمث!!المرورحركةازدحامأنإلا

التلوثمنالقليلإلاتعانىلاالنرويجلكنالحضر.

الكهرومائيةللقدرةالموسعالاستخدامبسببالصناعى

منخفضةالنرويجفىوالبطالة.الصناعةفيالطبيعيوالغاز

المهاجرونوالعمال.الدوليةبالمقاييسقيستإذاجدا

وجودهمكانوإن،المدنفىالدنياالوظائففييعملون

المزايابسببالنرويجيينبينتذمرحدوثفيتسببقد

الاجتماعيالضماننظامتطبيقمنالمهاجرونيتلقاهاالتي

بالبلاد.

النرويجسكانربعمنيقربمايقطن.الريفحياة

شمالفىالريفسكانويتركز،الريفيةالمناطقفى%()23

مماألانحدار،خفيفةتلالتوجدحيث،النرويجغربي

فيالري!سكانمعظميقوم.للزراعةصالحةيجعلها

،للرزقكوسيلة،الأسماكبصيدالغربيةالساحليةالمناطق

سفنظهورفوقأشهرابلأسابيعبعضهميقضيولهذا
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الأطلسيالمحيطشماليوفي،الشمالبحرفيالصيد،

بيوتهم.عنبعيدا

تحديثها،تمقديمةخشبيةمبانالريفيةالمنازلمعظم

الكهربيةالطبحأجهزةمعظمهافييوجدمنازلوهي

.ال!خرىالمنزليةالأدواتواوالمبردات

تعوقوجبالهاوأنهارها،العديدةالنرويجخلجانإن

الثلجيعوقثما،النرويجفيالريفلسكانالمريحالانتقال

ولهذه.اسشةأياممعظمالطرقمنكثيرفىالحركةوالجليد

تحركاتهمفيكبيرأاعتماداالريف!أهليعتمدالأسباب

الكهربية.والقطاراتالقواربعلى

أربععادةالنرويجيونلمجناول.والشرابالطعام

الريفيةالأسرمنكبيرعددكانوإنيوميا،غذائيةوجبات

من-عامةبصفة-الإفطاريتكون.وجباتخم!ريتناول

وأالرنجةأوالمربىأوالجبنوشطائرأصشاميةاالذرةرقائق

المفضلةالشطرةالماعزج!تويعد.اللحمشرائحأواللارنج

وأ،الظهيرةعندأيضامفضلةوالشطائر.انتشاراالأكتر

الرئيسيةالغداءوجبةأماالمساء.فيمتأخرخفيفكعشاء

وجبةالناسيتناوليوميا.الوحيدةالساخنةالوجبةفهي

فيتناولهاالريفيةالمناطقفىأما،المدينةفيمساءالغداء

النهار.منتصففيالناس

أثحاءوبخاصةالنهار،طوالالقهوةالنرويجيونيشرب

باحتساءأيضاالنرويجيينمنكثيرويستمتع،الوجبات

لهلالونقويآخرمشروبأحيانامعهايقدمالتي،الجعة

صاعةوتوفر.أسماكم!اصطادوهماديحهزونرويجيونصيادون

تم.الروفىالريصسكادمنل!-احيشاسلالأسماكاصيد

الغازيةالمشروباتأما،والحليبأصشايواباكوافت،يعرف

النرويج.شيشعبيةمشروباتفتعد

حياةمنمهماجزءاالمفتوحةالرياضاتتعد.الترويح

قصيرةمسافاتبعدعلىالترويحمناطقوتقع،النرويجإت

الرياضةالجليدعلىالتزلجرياضةتكونوربما.المنازلمن

آلافمنذهناكبدأتوقدأضرويج،افيالأولىالشعبية

ويقوم.الثلوجتغطهاالتىالمناطقلعبوركوسيلة،السن!ت

التزلجمناطقإلىالطويلةدالرحلاتالنرويجي!!منكثير

بكلأنأ!اقعواالأشجار.تكسوهااكتيوالتلالالجبالفي

فيالثانيةالشعبيةالرياضةأماتزلقمنطقةصغيرةمدينة

ويستمتع.الباتينياجبعجلالجليدعلىالتزلجفهيالنرويج

لييبدو!صماهولممكول!،ليبالزلاجةالقفزبطولة

وتعد،عامكلالمشاهديرآلادصتحتد!،أعلاهالصورة

الرو!ح.فيالحتحعميةالرياضةالحليدعلىالزلجرياضة

بالعزلةمرع!إحساس!عنتعبر.يوهانسكارلبوابةعندالمساء:منشإدواردلوحة

الأسلوبع!قويتأثيرلممشكادلقدسلو.أرفيمزدحملتمارعفيالأشحاصرالدى

احشري!.االقرنأوائ!ىفياطتع!يربرالصي

!
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ضربوهيالبانديبرياضةطويلةأزمانمنذالنرويجيون

كليتكونفريقانفيهايشتركالتىالهوكيألعابمن

أمابالجليد.مغطاةكبيرةساحةفوقلاعبا11منمنهما

افرويج.فيالمفضلةالصيف!رياضةفتعدالقدمكرة

أخرىكثيرةفرصاالنرويجفيوالغاباتالجبالوتوفر

هوايةالنرويجيونيمارسالأسبوعنهايةعطلةففي،للترويح

إلىالنرويجيينبعضويسافر،والغاباتالجبالفيالتجول

خلالأسابيععدةيقضونحيث،الجبليةالمناطقفيأكواخ

أيضاالكبارمنويستمئكلدد،الصيفيةالإجازاتموسم

فالابحارالساحليةالمناطقفيأما.الحيواناتبصيد

ذلكإلىبالإضافة.شعبيةرياضةيعتبرالشراعيةبالقوارب

تجتذبوأنهارهاوبحيراتهاالعديدةالنرويجخلجانفإن

محببة.رياضةأيضاالسباحةوتعد.الأسماكبصيدالمولعين

النرويجحكومةتمنح.الاجتماعىالضمانأوالرعاية

التىالأسرافجميع،ألاجتماعيةالإعاناتمنكثيراالشعب

لاطفللكلسنوياراتباتتلقىواحدطفلمنأكثرلها

بعضوتمنح.الثانيالطفلمنابتداءسنة،61سنهيتجاوز

وفياسمكن،إيجارسحدادماليةمساعدةأيضاالأسر

إجازةالدولةفيموظفكلالحكومةتمنحنفسهالوقت

الكبيرةالأسرةأماالأجر.أسابئمدفوعةأربعةلمدةسنوية

سدادمنفتعفى،المنخفضأوالمتوسطالدخلذات

المحلية.ضرائبهاوتخفضالعامةالضرائب

عامصدرالذي،القومىالتأمينقانونضموقد

فيألاجتماعيةالإعاناتبرامجمنالعديدأم،679

جميععلىيفرضموحدبرنامجوهوواحد.برنامج

لكبارالتقاعدمعاشاتيضموهو،فيهالاشتراكالنرويجيين

الأمهاتومساعدةللموظصن،التأهيلوإعادةالسن

الأخرىالتأمينبرامجومن.والمعاقينوالأراملواليتامي

أثناءالموظفينرواتبدفعإلىبالإضافةالمجانيالطىالعلاج

فيتحملهاالصحيالتأمينتكاليفأما.المرضفترات

والحكوماتالعملوأصحاب،عليهمالمؤمنمشاركة

المركزية.والحكومةألمحلية

الكنيسةأنالنرولكللىدممتورينص.الدين

ولكن،للدولةالرسميةالكنيسةهياللوثريةالإيفانجليكية

كاملة.بحريةشعائرهاتمارسأنالأخرىالدياناتحقمن

مذهبإلىالنرويجسكانمن88%منيقربماينتمي

كبيرحدإلىالحكومةوتسيطر.اللوثريينالإيفانجليكيين

القساوسةبتعيينفتقوماللوثريةالإيفانجليكيةالكنيسةعلى

الجماعاتبينومن.رواتبهمودفعالكنيسةوموظفي

والبنتكوستالوالميفودستالأحراراللوثريينالأخرىالدينية

الكاثوليك.والروم

القراءةيعرفون-تقريبا!النروبسكانجميع.التعليم

انتظامضرورةعلىينصالنرويجيالقانونأنإذ،والكتابة

مدةوتبلغ.الدراسةفيلمشة61إلى7سنمنالأطفال

منسنواتثلاثتتبعها،سنواتستالابتدائيالتعليم

أكاديميةمقرراتالثانويبالتعليموتوجد،الثانويالتعليم

إلىبالإضافةالجامعىالتعليمفيألاستمرأريريدلمن

المهنية.المقررات

وترومسووأوسلوبيرجينمنكلفىجامعةوتوجد

مجموعةأيضاالعالىالتعليممؤسساتوتضم.وتروندهايم

متخصصة.تقنيةمراكزوعدةالإقليميةالكلياتمن

النرويج،فيمكتبةأكبرأوسلوجامعةمكتبةتعد

المدنفيعامةمكتبةأكبرأيضاأوسلوفىوتوجد

فيالعامةالمكتباتوجودعلىالقانونوينص.النرويجية

مكتباتوهي،والصغيرةالكبيرةالنرويجمدنجميع

الحكومية.المنحطريقعنجزئياالدولةتدعمها

تطويرفيوافربقسطالنرويجيونأسهملقد.الفنون

أواخرفي،الواقعيةأبسنمسرحياتحققتفقد،الفنون

رائداباعتبارهعالميةشهرة،الميلاديالتامئكشرالقرن

كتابثلاثةللآدابنوبلبجائزةفازوقد.الحديثةللدراما

همسون،وكنوت،بيورنسونبيورنستجرنهمنرويجيين

وندست.أوسيجريد

أسلوبعلىقويتأثيرمنعشإدفاردللرسامكانوقد

العشرينالقرنمنالأولىالسنواتفىالفنيالتعبيريين

نحاتيأشهرفيلاند،غوستافتماثيلوتقف،الميلادي

جريجإدواردأماأوسلو.فىفروجنرمتنزهفي،النرويج

الأغنياتاستخدمفقدالنرويجفيالمو!حيقىمؤلفىأشهر

الموسيقيةللفرقأعمالهفيالنرويجيةالشعبيةوالرقصات

)الأوركسترالية(.

السطح

مرتفعةجبليةصضبةالنرو!أراضىمعظم.الأقاليم

سطحمستوىفوقم457إلىارتفاعهامتوسطويصل

أقلإلىارتفاعهافيصلالأخرىالأقاليممعظمأماالبحر

هى:لليابسةرئيسيةأقاليمثلاثةالنرويجوفي.أم05من

الشرقيةالجنوبيةالمنخفضات2-الجبليةالهضبة-أ

تروندهايم.منخفضات3-

العاريةبالصخوركبيرحدإلىمغطاةالجبليةالهضبة

وهي،القديمةالعصورفىالجليدكتلتفتيتهاتولتالتي

البحيراتمنالعديدظهورفيتسببتالتيالكتل

هضعباتأكبرهاردنجرهضبةفيخاصة،العميقةوالوديان

المناطقوفى.2كمأا!007مساحتهاتبلغالتىأوروبا

الدائمةالثلوجفإنأم089منأكثرإلىترتفعالتي
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جولممتدالمثلجةوتعد2.كم)0113يغطانوالجليد

جليديحقلأكبر2كم487إلىمساحتهاتصلالتي

أيسلندا.خارخ!

سلسلةتمتد،النرويجمنالضيقالشماليالنصفوفي

جبالأكثراماالسويد.معالحدودبمحاذاةكيولنجبال

اتساعا،الأكثرالحنوبيالنصففيفتوجدالنروبارتفاعا

لونج.وجبال،غربي-شرقياتجاهفيدوفرجبالتمتدحيث

جب!!تضماالتييوتنهايملحملسلةلونججبالبينومن

يص!!إدأوروبا،شماليجبالأعلىيعتبرالذيجالدوبجن

.م9642إلىارتفاعه

الوديانمنغالباتتكونالشرقيةالجنوبلةالمنخفضات

كم895طولهيبلغالذيجليمالنهروالسفلىأ!سعطىا

نقلفيالأنهاروتستحدم.أخرىأنهارعدةوهناك

الطاقةالمتعددةالأنهارمساقطوتوفرالمناشعيرإلىالأخشاب

بينهامنضيقةبحيراتأيضاالمنطقةوفي.الكهرومائية

مجوسا.بحيرة

البلاد،أنحاءمعظمافيمنهاحدةأقلهناوالمنحدرات

المناطقوهذه.والغاباتللزراعةملاءمةأكثروالإقليما

السكانية،الكثافةحيثمنالنرويجمناطقأعلىالمنخفضة

التجارةومركزالعاصمةأوسلوتضمالتيالمناطقوهي

.البحريأصثمحنواوالصناعة

منلعددالمنخفضةالأجزاءتضماتروندهايممنخفضات

خطوطالوديانبهذهوتمر،المنبسطةالعريضةالوديان

ا!اسعةاالوديالىسلعددايمخعصةالأحزاءاتصمتروندهايممنخففمات

والبطاطس،الشعيرهماكالمحاصيلأهمومن.أطرعىالمماسة،اطنبسطة

لولرة،الألبالىامنتحاتتوحدكما

وإلىالنرولماأنحاءبقيةإلىتمتدالتيالحديديةأصسككا

الخصبة.الزراعيةالأرا!يتوفيرإلىبالإضافةالسويد،

وقد،طويلةفترةمنذالمنخفضاتاستيطانتموقد

النرولعاصمةم899عامأسحستالتيتروندهايمكانت

مركزفهياليومأما.الأياممنيومفيالرئيسيةومدينتها

.والتجارةللصناعةمهم

باسمالمعروفةالخلجانانتشارإنوالجزر.الساحل

اسمواحلأكثرالنرويجساحلمنجع!!بكثرةالفيوردات

خلئوهو،الخلجانهذهأطوليمتد.العالمفيتعرجا

وتملك.كم402مسافةإلىاليابسةداخلفي،صوجني

أضفنافإذا،كم2و065طولهيبلغساحلياممريطاالنرود

الطولبلدلكالجزروأشباهالخلجاناطوالإليه

المسافةطولنصفمنتقربمسافةوهيكم،21ء3).

أحالم.احول

شواطئقبالةجزيرة015).00منيقربمايقع

سكيريتسمىصخريةشعابمجردبعضهاالنروب!

جزروتعد.العاصفالبحرمنالشاطئمياهبحمايةتقوم

للساحل.المواجهةالجزرمجموعاتأكبروفسترالنلوفوتن

تيارويجتاحالقد،أ!عماكبتجمعاتغنيةبهاالمحيطةوالمياه

منمتطرفتينجزيرتينأبعدب!تأجحرامياهميلستروم

خوةتكونبحريةدواماتمكونالوفوتين،جزرمجموعة

ماينجانجزيرتيمنكلأيضاالنرويجوتتبع.أحيانا

الشمالي.المتجمدالمحيطفيالواقعتينوسفالبارد

المناخ

معظمفيمنهاعتدالآأكثرالنرويجفيالمناخيعد

الساحلبامتدادخاصة،الشمالفيالواقعةالأخرىالمناطق

سبيلعلىلوفوتينجزرمجموعةمنفبالقرب.الغربي

منأعلىم25إلىينايرفيالحرارةمتوسطيصل،المثال

أعرةانصففينفسهالعرضلخطالعالميالمتوسط

فيذوبالحساحلعلىيسقطالذيالثلجأما.الشمالي

الدافئ،الأطلسىشماليتيارإنإذتقريبا،لممقوطهبمجرد

الساحليةجمئالموانئيجعل،الخليجتيارعنيتفرعالذي

الشمالى.المتجمدالمحيطفيحتىالجليدمنخاليةتقريبا

الخليج.تياران!:

النرويجمنالداخليةالمناطقتكونالشتاءفصلوفي

الرياحوصولتمنعالجباللأن،الساحلمنبرودةأشد

الثلوجتغطيوهكذاالبحر.منالقادمةالدافئةالغربية

شهورأما.عامكلالأقلعلىأشهرثلاثةلمدةالأرض

فإن،اليابسةمنبرودةأشدالبحريكونحين،الصيف

اليابسة.منبرودةأشدالساحلتجعلالباردةالغربيةالرياح

الداخليةالوديانفيدفئاالصيففصولأكثرتكونولهذا
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الأمطارناحيةمنأما،الشرقيةالجنوبيةالمنطقةفيالواقعة

الساحل.فيعنهاالداخليةالمناطقفيتقلفهى

شمسبأرصيعرفمايوجدالنرويجشمالأقصىفي

فىمتصلبشكلالنهارضوءيستمرحيث،الليلمنتصف

شمسفترةوتأخذويوليو.مايوشهريبينماالفترة

المنطقةوفي.الجنوبباتجاهالتناقصفيالليلمنتصف

لمدةالشممه!شروقيعرفلاالقطيةالدائرةجنوبالواقعة

النرويجشماليمنطقةتعيشالشتاءفصلوفي.ساعة42

منتصفشمسان!:.الدائمةالظلمةمنمشابهةفترات

الليل.

لاقتصادا

الأربعينياتأواخرومنذمتطور،باقتصادالنرويجتتمتع

منحادبشكلالدولةإنتاجارتفعالعشرينالقرنمن

نسبيا.منخفضةالنرويجفيوالبطالة.والخدماتالبضائع

الحكومةبرامج-أ:إلىالسريعالاقتصاديالنموويعزى

الأجنبيالطلبزيادة2.والصناعاتالالمشثمارلتشجيع

النرويجية.والخدماتالمنتجاتعلى

بمصمادرهاالبلادالنرويجفىالمياهتمد.الطبيعيةالموارد

الساحلأما!الطيعىوالغازالنفطحقولوتوجد،القيمة

غنيةوالانهارللسواحلالمواجهةوالمناطق،الشمالبحرفي

الجريانوالسريعةالكثيرةالغرويجأنهارأما.بأسماكها

الكهرومائية.القدرةتوليدفيفتستخدم

فما،الثروةبمصادرغنيةليستالنرويجأرضلكن

وهضابجبالمنتتكونالبلادمن%06منيقرب

تبلغالزراعيةوالأرضجرداء.صخورمعظمهافيتغطها

فتغطيالمنتجةالغاباتأما.النرويجمساحةمنفقط%3

اليابسة.من02%

تنتجالتيالاقتصاديةالأنشطةهي.الخد!هالصنماعات

النرويج،فيالخدماتوصناعة،بضائعوليستخدمات

عدداتوظف،الأخرىالصناعيةالدولشأنذلكفيشأنها

العامليننسبةبلغتأم069عامففي،العاملينمنكبيرا

وقد،العاملةالقوىإجمالىمن%44الخدماتمجالفي

القرنثمانينياتبحلول%96إلىالنسبةهذهوصلت

الشرين.

ماوالشخصيةوالاجتماعيةالمحليةالخدماتتوظف

خدماتتشملوهي،النرويجفيالعاملينثلثمنيقرب

ألمجالاتبينومن.والحكومةالصحيةوالرعايةكالتعليم

والتجارةوالتأمينوالاتصالاتالمصارفالأخرىالخدمية

والنقل.

عنمتأخروقتفىالصناعةالنرويجعرفت.الصناعة

الفحممنثروةتمتلككانتالتي،الكبرىالصناعيةالدول

القرنوفي.الالاتلتشغيلاللازمةالطاقةلإنتاجالحجري

الفحمالنرولبستوردكانت،الميلاديالتامئكشر

عمليةالصناعةجعلممامصانعها،لتشغيلاللازمالحجري

القرنوبحلولنموها.إيقاففيتسببوالتكاليفباهظة

تطويرفيبدأتقدالنرويجكانتالميلاديالعشرين

الإجماليالوطنيالنابخ

الصناعة36%

!حالرراعة/4

تطلحدا06%-

00،2000.0043.01النرويجفيالإجماليالوطنيالنابخبلغ

البضائعقيمةهوالإنتاجإجمالي.أم39!عامأمريكيدولار

العامة،الخدماتوتشمل.العامليمابلدتنتجهاالتيوالخدمات

والحكومة،،والملكية،مينوالتأ،للماوا،والشخصية،لاجتماعيةوا

والمرافقوالاتصالات،والمواصلات،والمنادقوالمطاعموالتحارة

الزراعة،وتضم،والتعدينوالتصنيعالباءالصناعةوتشمل.العامة

.الأسماكوصيد،ق!إلأخمتحاب

الاقتصاديةالأنشطةحسبوالعاملينالإنتاجنسبة

العمال

المئويةالنسبةالأفرادعددالمئويةالنسبةالاقتماديةالأنشطة

إجماليمنالوطنيالنابخمن

العاملينالإجمالي

والخدماتالحكومة

22والاجتماعيةالعامة

لشخصيةوا

81التعدين

41التمنيع

اوالفنادقوالمطاعمالتجارة

41والأملاكوالتأمينالمال

9والاتصالاتالمواصلات

الإن!ثاء4

المرافق4

الزراعة2

الأسماكصيد

الأخشابقطع

001الكليالمجموع

المائة.ليواحدلص!سأقل*

إحصا:المصدر.م391!سامحاصةالأرقامهده

2326
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17723
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التكلفة.رخيصةالكهرومائيةالقدرةلتوليدمصادرها

الكهرومائيةالقدرةالنروبإلىمصانعتحولتوهكذا

سريغتطورعليهترتبكا،طاقةمنتحتاجهبماللوفاء

النرودقفىللصناعة

الاقتصاديةالأنشطةرأسعلىالصناعةتأتىواليوم

مدينةمنطقةفيتقريباالمصانعنصفويقع،النرويجية

والمنتجاتالنفطيةالمنتجاتهيالصناعاتوأهمأوسلو.

والأغذيةوالمغنعسيومالالومنيوممثلوالمعادنالكيميائية

منواحدةالرويجوتعد.والورقالخشبولبابالمصنعة

يصئمنالذيالمعدنوهو،للألومنيومالمنتجةالدولأكبر

والالاتالملابسأيضاالبلادوتنتجالمستورد.البوكسيت

.الصغيرةوالسفنوالأثاثالكهربائية

الاقتصاديةالأنشطةأحدالتعدينأصبح.التعدين

الشرينالقرنمنالسبعينياتفترةفيالنرويجفيالمهمة

الطيعيوالغازالنفطإنتاجفىالبلادلدأتحينما،الميلادي

والغازالنفطمنكليمثلواليوم.الشمالبحرحقولمن

استخراجأيضاويتمالنرويجدخلمنكبيرةنسبةالطبيعي

النحاسمنهمايستخلصاللذينوالبيرايتالحديدخام

والحبريت.

والرصاصالأيلمنيتالأخرىالمعادنبينومن

منفيستخرجالحجريالفحماأما،والزنكوالموليبدنيت

النرويج.شمماليفىتقعجزيرةوهىسفالبارد،

المساحاتفيالنرويجفيالمزارعتوجد.الزراعة

وثلثا،الساحلطولوعلىالدأخلية،الوديانفيالضيقة

وأهكتارات01منهاالواحدةمساحةتبلغالنرويجمزارع

حتىبمثانيةمهنةالنرويجمزارعيمنكثيرويمارس.أقل

ويملك.أدحمرهملإعالةيكفيماكسبمنسمكنوا

كبيروعددالبلاد،فىالتجاريةالغاباتثلثيالمزارعون

البعضيمارسبينما،ق!إلأخشابفىيشتغلونمنهم

.التجارةبغرضالأسماكصيد

الدخلثلثيفتمثلالمواشيوتربيةالألبانمنتجاتأما

تستخدمالمنتجةالأراضىمعظمإنإذ،النرويجفيالزراعي

أهم.المواشيعلففيتدخلالتيالمحاصيللزرأعة

والتبنوالخضراواتوالفواكهإلشعيرالنرودمحاصيل

والبطاطس.والشوفان

السنين،مئاتمنذاكنرويجفيمهمةصناعة.الحراجة

الأسامميةالصادراتبينمنالأخشاباأصبحتحيث

فتستخدماليومأما.الميلاديعشرالسادسالقرنأثناء

الأشجارأهم.والورقاللبابإنتاجفىبكثرةالأخشاب

تموقد،الراتينجيةوالشجرةوالصنوبرالبتولاهيالتجارية

لنقلالغاباتطرقمنكمأ9و003منأكثررصف

تنقلالأخشابمنكبيرةكميةأنإلىبالإضافةالأخشاب

الأنهار.طريقعن

ملايين01النرويجفيالأخشابقاطعويقطعهمايبين

نمومعدليصلالذيالوقتفي،العامفيمكعبمتر

إنتاجزيادة.العامفىمكعبمترمليون91إلىالغابات

الغاباتاستهلاكطريقعنإلاتتمأنيمكنلاالأخشاب

الدولة.قوانينتحميهاالتي

الدولمندوماالنرويجكانت.الأسماكصيد

السنويصيدهاإجمالييصلإذللأسماكالمنتحةالمهمة

محملينالصيادونويعودمشويا،كجمبليون81.إلى

والرنجةوالحدوقالقدأسماكمنكبيرةبأعداد

أماللتصدير.معظمهتصنيعيتمصيدوهووالماكريل،

النرولفيكبيرةبأهميةيحظىكانالذيالحيتانصيد

العشرينالقرنمنالستينياتمنذالتراجعفيبدأفقد

قبلوا!عمننطاقعلىالحيتانصيدإنإذ،الميلادي

الحيتانصيدفيالأساسيةالأخرىالنرولبرالدولدولة

النرويجانضم!ولهذا.منهاكثيرةأنواعندرةإلىأدى

الحيتانصيدتمنعدوليةاتفاقيةإلىام879عام

مؤقتا.تجاريةللأغراض

أوأئلمنذالكهرومائيةالمحطاتتقوم.الطاقةمصادر

فيالمستخدمةالقدرةمعظمابتوليدالميلاديالعشرلنالقرن

السبعينياتمنتصفمنذلكن.النرويجفىوالمنازلالمصانع

والغازالنفطمنالضخمالخزونهاالنرويجاستغلالأدى

فيكبيرةبصورةالنفطيةالمنتجاتاستحدامإلىالطبيعي

.والمواصلاتالصناعة

)كماألتانهرخزادعدالمقامة!تلكالكهرومائيةالقدرةمحطات

الرويجألهارتولدهاالتيالطاقةفيتتحكم(أعلاهالصورةلمييدو

اجم!التكااشحيصةالقدرةتالمحطتلكوتوض.الحريالىالصريعةاممثيرةا

واطصاب.للمسارل
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لحرفيالطبيعيوالغازالنفطمنكبيرااحتياطياتملكالنرويج

تنشيطإلىالطيعيوالغارالمفطتصديرعملياتأدتوقد.الشمال

كبير.حدإلىالنرويجاقتصاد

من%48تمثلالكهرومائيةالقدرةأصبحتوهكذا

،الثمانينياتأواخرفىالطاقةمنالنرويجأستهلاك

الحجريكالفحمالصلبةوالمواد،%42النفطومنتجات

%01الحأمالصناعةوخشبوالخث

التجارةعلىكثيراالنرويجتعتمد.الخارجيةالتجارة

تعدلهذا،المرتفعالمعيشةمستوىعلىلتحافظ،الخارجية

فالنرويج.السكانبعددبالمقارنةالعالمتجاراتأكبرالتجارة

الموادمنكمياتتستورد،المحدودةالطبيعيةمواردهابسبب

ويمثل.المصنعةالبضائعإلىبالإضافة،والمعادنالغذائية

ومن.للنرويجالأساسيةالصادراتالطبيعيوالغازالنفط

والالاتوالأسماكالكيميائياتالأخرىالصادراتبين

ويعد.والورقالخشبولبابالنقلووسائلوالمعادن

فىالأساطيلأكبرمنواحداللنرويجالتجاريالأسطول

يقدموهوالبلاد،فيللدخ!!المهمةالمصادروأحد،العالم

العالم.أرجاءكافةفيللدولالشحنخدمات

وألمانياالسويدالتجارةفيالنرويجشركاءأهم

بعلاقاتترتبطالنرويجفإننفسهالو!طفىوبريطانيا.

الدنماركخاصةالأخرىأوروبابلدانمعمتينةتجارية

.المتحدةوالولاياتوفرنساوهولندا

(أم9-45ا)939الثانيةالعالميةالحربأثناء.النقل

وهو،للنرويجالتجاريالأسطولنصفمنيقربماغرق

هذاتطورالحربانتهاءبعدللحلفاء.بضائعيحمل

العالم.فىالأساطيلأكبرمنوأحداليصبحالأسطول

الساحليةالنرويجمدنبربطالسفنمنمئاتعدةوتقوم

شواطئبينالعبارأتفتربطالداخلفىأما.ببعضبعضها

والأنهار.الخلجانمنالعديد

والطرق،البريةالطرقمنواسعةشبكةالنرويجتملك

وتمتلكفقط.فمعبدةالبقيةأما،مرصوفةفقطمنهاالرئيسية

مسيارة.تقريباأسرةكل

وتمتلكوتديرها،الحديديةالسككمعظمالدولةتملك

أرجاءجكميعإلىتطرالتيالجويةالخطوطغالبيةأيضا

منتظمةخدماتبتقديمطيرانشركاتعدةوتقوم،العالم

الرئيسيةالنرويجمطاراتوتقع.النرويجأقاليمجمجعإلى

وستافنجر.وبيرجينأوسلوفى

صحيفة08منيقربماالنرويجفى.الإعلاموسائل

بوستن،الأفتوناليوميةالصحفوأهم،يومية

فىوتصدرجابخفيردنس،داجبلادت،والأربيدربلادت

بيرجينفيوتصدرتيدندوبيرجينسأوسلو،

منكبيرعددويقومتروندهايمفيوتصدروالأدرسيفيزن

السيالممية.الأحزابأحدآراءبتعضيدالصحف

شبكةبتشغيلالدولةتملكهاالتيالإذاعةهيئةوتقوم

ببثيسمحلاشبكةوهي،النرويجفيوالتلفازالإذاعة

طريقعنفيأتيالهيئةدخلأمابرامجها.فيالإعلانات

والتلفاز،الراديوأجهزةعلىتفرضالتىالسنويةالضرائب

تعليمية،أوثقافيةبرامجوالتلفاز،الراديوبرامجعومعظم

وفي.للترفيهالإرسالوقتثلثمنأقليخصصبينما

بينما،المتوسطفيراديوجهازشخصكليمميكالنرويج

شبكةالدولةوتملكتلفاز.جهازأفرادثلاثةكليملك

خطوطوتربطوتديرها،الهاتفيةالخدماتومعظمالبرق

.النرولأقاليمجميعبينوالهاتفالبرق

تاريخيةنبذة

عاشعام000.11منيقربمامنذ.التاريخفجر

للنرويج.والغربيةالشماليةالسواحلامتدادعلىالناس

الجليد،منسميكةطبقاتالمنطقةمعظمتغطيكانت

عاموبحلول.تذوبحتىالسنينلالافاحتاجت

تلكفيجرمانيةقبائلمنجماعاتاستقرت..مق0002

فيالانتشارفيأخذواماوسرعانمستمر،بشكلالمنطقة

لمئاتهناكإلىالوصولفيواستمروا،المنطقةأنحاءجميع

إقليميةمجتمعاتتشكلالقبائلكانتالميلاد.بعدالسنين

.والملوكالقبائلزعماءيحكمها

منالمغيرونقام(.الشمال)غزاةالفايكنجفترة

أوروباغربىأرجاءمعظمفيالذعربنشرالبحريينالفايكنج

فيالبريطانيةبالجزربدأواحيث.عام003منيقربلما

وتركوها،الساحليةالمدنفهاجموا،الميلاديالتاسعالقرن

غرباأيضاالفايكنجأبحروقدوالكنوز.السباياحملواأنبعد

المحيطفيالأخرىوالجزرفاروجزرفىالمستعمرأتوأقاموا

غرئا،توغلواتقريبا،م087عاموفى.الشماليالأطلسي
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محموعةأوأ!ايلأحمراإريكجلبوقدأيسلمدا،واستعمروا

يقربوفيماتقريبا.م859عامجرينلاندإلىالمستوطن!تمن

رحلةأولقيادةإيري!صسونليم!ابنهتولى0001عاممن

الأحمر.إريكانظر:.ال!مري!صةالقارةإلىأوروبيونبهاقام

النرويجتوحيدتمتقريباالميلاديالعاشرالقرنوفي

الشعر)ذوالأولاهارولدوهوللبلاد،ملكأولرايةتحت

والملوكالزعماءمنكبيرعددهزيمةاستطاعالذيالفاغ(

بالزعامة.لهالاخروناعتر!بينماالإقليمبن،

النرويجإلىالنصرانيةالأولأولافالملكأدخلوقد

أوائلوفي.الميلاديالعاشرالقرنمنالأخيرالعقدخلال

تحقيقالثانيأولافا!شطاعالميلاديعشرالحاديالقرن

النصرانية،دعائموتوطدتالكاملةالنرويجيةالوحدة

قصيرةبفترةموتهبعدالنرويجحمىحاميالقديسواعتبر

.أم030عام

عشرالحاديالقرنأواخرفيالفايكخجفترةانتهت

التجارةوتوسعتأعنيسةاسعلطةوزادت،الميلادي

مهمة،مدئاوالتجاريةالدينيةالمراكروأصعبحتالخارجية

المريرةوالصراعاتالسياسيةالاضواباتأيضاوظهرت

منكثيرطالبأم013عاممنوبداية.السلطةعلى

سلسلةفيهزيمتهماتمتلكن،بالعرشالإقليميينالزعماء

،أم042عامحتىامعتمرتالتيالأهليةالحروبمن

الرالالقرنوبحلول.الرابعهاكونيدعلىالسلموتحقق

تجارسيطرةتحتالنرويجيالاقتصادأصبحالميلاديعشر

اكنرويجاصبحتأنبعد-كبيرحدإلى-ألمانياشمال

9134عاميوفى.الحبوبلاممتيراد،عليهمتعتمد

نصفمنأكثرموتبسببالبلادضعفزادأم35و.

.الطاعونوباءانتشارنتيجةالسكان

هدهمث!!-ولة!تصاأخشميةسفساا!شخدمواالنرويجيونالفايكنج

غرليساحللامتدادعاراتهم!ي-أوسلومتحص!يالمحفوظةالسفيمة

المتسحالي.الأطلسياالمحيط،ستكشالصأيضاقامواوقدأوروبا.

النرويجفيمهمةتواريخ

أيسلحدا.لامشعمارالرويجيولىالفايحسعقامتقريبام087

النرويح.الأولتقريئاوحدهارولدام009

حرينلاسد.باستعمارالأحمرإريكقامتقرسام859

إلىإيريكسودليفألحرتقريباالليلاديعشرالحاديالقرنبداية

الشمالية.أمريكا

دصكان!حفمنيقربماالطاعونوباءقتلأم35ا-.934

المرودة

اررممارك.باتمالرواتحدتأم038

اطوثريةاأصبحتكمادمماركيا،إقليماتمالروأصسحتم5361

الرسمية.ارريالةا

للسويد.الرويحعرالدنماركتخلتام481

منبدلأالبرلمانأماممسؤولةالرويحلىأ!رارةاأصسحتأم884

الملك.

مستقلة.دولةخاالروأ!محتأم509

احالميةاالحر!أثاءاضويحالألماليةالقواتاحتلتام149-95لا.

التالية.

.المتحدةالأماإلىالرويحالضمتأم459

الأطلسي.لتحمالحلصممظمةفىعضؤاالرويحأصبحتام949

الحامص.أولا!اسصوخلفهالسائ!هاكودالملكتولىم5791

الأوروبىاالحرةالتحارةاتحادأحرىدولوستالرويجشكلتأم959

وهو،الاحتماعيةللإعالةمشاريعهااضحمالىروتملدأتأم679

القالونتحتالقائمةمشارئالإعالةسا!ديداحدووع-

.اطتأميماتاغوميا

والغازالفطإنتاحالرويجبدأتالعشرينالقرنمنالسبعينيات

فيالنشاطبعثمما،الحتمماللحرحقولم!الطميعى

اسلاد.ااقتصاد

الخامص.هارالدوحلفهالخامسأولامىا!لكتوفىأم199

ملكزوجةمارجريتكانت.الدكلاركمعالاتحاد

وفاةوبعد.الدنماركملكابنةالسادسهاكونالنرويج

صغيرابنهاتتويجتحقيقفينجحتأم375عاموالدها

علىوصيةباعتبارهاالدنماركتحكموأصبحتمك!ا،السن

أصبحتأم038عامهاكونتوفيوحينما.العرش

عاموفيأيضا.النرويجعرشعلىوصيةمارجريت

اختارهاالسويد،فيسياسياضطرابفترةوأثناءام388

ظلوفيوهكذاأيضا،البلادتلكلتحكمالسويد،نبلاء

النرولبتوحيدأم793عاممارجريتقامتكالماراتحاد

وقد.الدنماركفيالسلطةتركيزمعوالسويدوالدنمارك

وانفصلتمراتعدةالدنماركحكمضدالسويدثارت

.أم523عامال!تحادعن

الدنماركعليهمسيطرتالذيالاتحادذلكظلكأ

عاموفي.الدنماركقوةوزادتضعيفةالنرويجأصبحت

دنماركي،إقليمإلىالنرويجتحوي!!الدنماركأعلنتأم536

للنرويج.الرلمحميةالديانةاللوثريالمذهبوجعلت
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عامفيعليهاللوافقة

حالبمنأم481

فيمنتخبةعامةجمعية

أوسلو.قربإيدسمول

مندلافذاالدستورظلوقدي

بعضباستتناءاليومذلك

وقد.الطفيفةالتعديلات

التياللوحةهذهأهديت

العامة،الجمعيةتمثل

.أم885عامللبردلان

القاعةفيمعلقةالانوهى

الرئيسية.

النرويجأخذتالميلاديعشرالسادسالقرنخلال

أوروبابلدانإلىالأخشابمنكثيرةكمياتتصدر

بناءصناعةتطويرفيالنرويجبدأتلذلكونتيجة،الغربية

وهي،الميلاديعشرالسابعالقرنأواخرفيالسفن

عشرالثامنالقرنأثناءبسرعةتوسعتالتيالصناعة

.الميلادي

حروبوأثناءأم708عامفيالسويد.معالاتحاد

كانتالتيبريطانياضدمثرنساالدنماركوقفتنابليون

تلكبريطانياأوقفتوقد.التجارةفيالنرويجشركاءأهم

النرويجتحارةبمنعالبريطانيةالحربيةالسفنوقا!ط،التجارة

النرويجيين.منكثيرجوعإلىأدىمماالأخرىالدوليم

عنالنرويجعزلإلىالبريطانيالبحريالحصارأدىوقد

بدأثمبنفسها،شؤونهاتديرالنرويجوبدأت،الدنمارك

بريطانيا.معأخرىمرةسرابالاتجارالنرويجيون

فرنسا-ضدبريطانياحليفة-السويدألحقتثم

وبموجبام481عاموفىام813بالنرولكلامالهزيمة

للسويد،النرويجعنالدنماركتخلتكييلمعاهدة

وأيسلنداجرينلاند-المستعمرةبالجزرلنفسهاواحتفظت

فارو.وجزر

قامواوهكذا،كييلباتفاقيةيعترفوالمالنرويجيينلكن

للنرويجدستوروضعتتولى،عموميةجمعيةبانتخاب

مايو،17فيالدستورعلىالموافقةتمتوقد.المستقلة

وقامت،الالمشقلالالنرويجمنحرفضتالسويدولكن

بهاوألحقت،النرويجيةالقواتبمهاجمةالسويديةالقوات

النرويجيالبرلمانعينام481نوفمبروفي.بسرعةالهزيمة

303يجلنروا

أيضا،للنرويجحاكماالسويدملكعشرالثالثتشارلز

النرويج.دستورباحترامتشارلزتعهدوقد

حصلطويلسياسىكفاحوبعدأم884عاموفي

وكانت،الاستقالةعلىالوزارةإرغامحقعلىالبرلمان

فقط.الملكأماممسؤولةالوقتذلكحتىالوزارة

عشرالتاسعالقرنمنالأخيرالعقدفي.الاستقلال

اساطيلأكبرمنللنرويجالتجاريالأسطولكانالميلادي

تتولىكانتالتيهيالسويديةالخارجيةلكن،العالم

وراءالتجاريةمراكزهاطريقعنالنرويجيةالشحنشؤون

بها،خاصةخارجيةبوزارةالنرويجطالبتولهذاالبحار،

وافقأم509ما!وفي.الطلبذلكرفضتالسويدلكن

لكن،الخارجيةوزارةبإنشاءقانونعلىالنرويجيالبرلمان

البرلمانأنهىيونيو7وفى.عليهاعترضالسويديالملك

السويد.معالاتحاد

ولكنها،النرويجعلىالحربتعلنالسويدكادت

وبخاصةأم509سبتمبرفيالنرويجباستقلالاعترفت

184باستثناءالنرويجيالشعبأفرادجميعاقترعأنبعد

أميراالشعبنصبنوفمبروفي.الاستقلاللصالحعمواطنا

السالغ.هاكونليصبح،لهمملكادنماركيا

تطويرفيالنرويجبدأتالاستقلالعلىحصولهاوبعد

توسعتوهكذا،الكهرومائيةالقدرةلتوليدالجبليةالأنهار

تلك.الرخيصةالقدرةمصادربفضل،بسرعةصناعاتها

زأدأم(9-18ا19)4الأولىالعالميةالحربأثناءوفى

علىالنرويجبقاءمنفبالرغم،النرويجيالاقتصادأزدهار

منالكثيريحملظلالتجاريأسطولهاأنإلاالحياد،
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الألمانيةوالألغامأخواصاتاأغرقتوقدللحلفاء.البضائع

النرويج.سفننصف

الحرببعدكساد،لحالةالنرويجيالاقتصادتعرضث!ا

فيالعالميةالاقتصاديةالأزمةأثناءوفي،الأولىالعالمية

الاقتصادتعرض،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينيات

والشحنالتجارةعلىأساسايعتمدالذي-النرويجى

وأربمكانالفترةتلكأثناء.الأزماتمنلمزيد-البحري

العاطلين.منالنرويجفيالعاملةالقوةثلث

(أم)939الحرببدايةفي.الثانيةالعالميةالحرب

ىامإبريل9فيلكشالحياد،علىتبقىأنالنرويجحاولت

موانئهاجميعومهاجمةالنرويجبغزوألمانياقامتام049

لمدةببسالةالنرويجيونقاتلوقد،نفسهالوقتفيالبحرية

والفرنسيةالبريطانيةالقواتبعضتساعدهمشهرين

استسل!تالعامذلكمنيونيو01وفي.والبولندية

لندنإلىوحكومتهأصممالغاهاكونالملكوهرب،النرويج

أحدبتعيينالبرلمانوقام.المنفىفيحكومةوشكلوا

رئيساكوسلينغفيدكونوهومعهمالنرويجيينالمتعاونين

النرودج.لوزراء

بأعمالالقيامالسريةللمقاومةنرويجيجيشبدأ

هذهوكانت،الألمانيةالاحتلالقواتضدالتخريب

الحلظءغزوفيللاشعتراكأساساتدريبهاتمقدالقوات

بلادهم،منآخروننرويجيونهربوقدللنرولقالمرتقب

وشعاركللغزو،ا!ستعداداوبريطانيا،السويدفيليتدربوا

داخلالبريطانية)الفدائيين(الكوماندوزغاراتشيالبعض

وتعذيببإعدامغارةكلبعديقومونالألمانوكانالنرويج

السجناء.النرويجيينمنكبيرعدد

تدريبهميتمكانفقدالنرويجيونالمقاتلاتطياروأما

وأيسلندا،بريطانيافيلهمقواعدمنوينطلقونكندا،في

فيهيقومللنرويجالتجاريالأسمطولكانالذيالوقتفي

الأسطولضعاركوقدللحلفاء.الحربإمداداتبنقل

فيشاركثمالحلفاء،سفنحمايةفيالنرويجىالبحري

.أم449عامفرنساغزو

استسلمألمانياسقوطوبعدأم459مايو8فى

وفيالروبمافيالموجودونألمانيجندي035!...اد

الذكرىفيمنتصراالنرويجإلىالسابعهاكونعاديونيو7

000.01النرويجفقدتالبلاد.لاستقلالالأربع!تا

التجاريأسطولهانصفوأغرق،الحربفيشخص

فيالواقعةوترومسوفنماركمقاطعاتتحوأستبينماتقريبا.

افمانية.العايئالحربانو:دمار.إلىالشمالأقصى

بعدال!مريكيةالقروضأسهمت.الحرببعدالتنمية

التجاريلأسطولهاالنرويجبناءإعادةفىالحرب

النرويجيالاقتصادأصبحالخمسينياتوبحلولوصناعتها،

.هرامزد

الأمقيامميثاتعلىالموقعةالدولبينالنرويجكانت

ليأصئتريفالتاليالعاموفيام،459عامالمتحدة

عاموفي.المتحدةللأمعامسكرتيرأولالنرويجي

شمالحل!دولالنرولإحدىأصبحتأم،949

للحلفالسماحرفضتقدأضرويجاكانتوإنالأطلسيا

خشيةأراضيها،فوقالنوويةللأسلحةقواعدبإقامة

الشمالفيجارهاسابقا،السوفييتيالاتحادإغضاب

الشرقي.

تشكيلفيأخرىدولستجمعالنرويجاشتركتوقد

انظر:.اقتصادياتحادوهوالأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

أصبح،أم!57عاموفي.الأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

تم،أم499فبرايروفي.النرويجحعلىملكاالخامصأولاف

المشتركة.الاوروبيةالسوقفيعضواالنرويجقبول

القومىالقانونعلىالبرلمانوافقأم،669عامفي

ويضم.النرويجتاريخفىإصلاحأهميعدوالذيللتأمينات

منمجموعةأم679ينايرأفيتنفيذهلدأالذيالبرنامج

وإعادةالسنكبارمعاشمثلالاجتماعيةالإعاناتخطط

واليتامىالأمهاتومساعدةأصظائفاعلىالتدريب

الموسئبرنامجهممعظمالنرويجيونأقام.والمعاقينوالأرامل

يقدمالذيالسويديالنظامأسه!علىالاجتماعيةللرعاية

للرعاية.واسعةمزايا

اتفاقيةالنرويجوقعت،أم729عامفي.السبعينيات

منظمةوهي،الأوروبيةالمجموعةإلىللانضماممبدئية

الشعوببينالاقتصاديوالتعاونالتجارةلتشجيع

ال!تفاقيةعرضتموقد.الأوروبيةالمجموعةانظر:.ال!وروبية

نأالمؤيدينرأيكانعليها.للاقتراعالناخبينعلى

بينما،النرويجيالاقتصادعلىبالفائدةستعودالعضوية

القوميةالهويةبضياعتهددأنهايرونالمعارضونكالى

اقترعام729سبتمبروفيفيها.الحياةومستوىللنرود

التوصلإلىالحكومةدفعمما،الاتفاقيةبرفضالناخبون

التعريفةلامشبعادالأوروبيةالجماعةمعمحدودةلاتفاقية

المصنعة.البضائعمعظمعلىالجمركية

حقولمنالطبيعيوالغازالنفطإنتاجالنرويجبدأت

ومنذ،السبعينياتمنالأولىالسنواتفيالشمالبحر

والغازالنفطومعالجةاممتخراجعملياتأدتالوقتذلك

وقدكبير.بقدرالسرويجيالاقتصادنشاطازديادإلى

استفادتهاإلىالنفطمنالنرويجصادراتفياشيادةأدت

منتصفمنالنفطأسعارفيأعبيرةاالزياداتمن

خلالهااستمرفترةوهي،الثمانينياتأوائلإلىالسبعينيات

فىالبطالةمعدلوانخفضالتو!ئ!فيالنرويجيالاقتصاد



503تايدلنرا

والنموالتضخمتكافحأخرىدولفيهكانتالذيالوقت

البطيء.الاقتصادي

العملحزبسيطرةمنعقودبعد.الأخيرةالتطورات

سريعةالتحالفاتمنفترةالنرويجدخلتالحكومةداخل

حكوماتعدةالسلطةتولتفقد،الثمانينياتخلالالتغير

تلتهاالثمانينياتمنالأولىالسنواتفياششراكيةغير

وفي.ام869عامالعملحزببزعامةأقليةحكومة

والأحزابالتقدمحزبفوزأدىأم989انتخابات

،البرلمانعلىالسيوةمنالعملحزبحرمانإلىالأخرى

وفي.المحافظينحزببرئاسةائتلافيةحكومةوتشكلت

حزبوشكلالائتلافيةالحكومةانهارت،ام099عام

بدعمأم399انتخاباتفيأيضافازالذيالحكومةالعمل

للاتحادالانضماميعارضكانالذيالوسطحزبمنكبير

لأوروبي.ا

اعتلاءفقطالرجالحقمنكانأم،099عامحتى

بتعديلالعامذلكفيقامالبرلمانلكنالنرول!فيالعرش

عاموفي.العرلقبوراثةللنساءيسمحبحيثالدستور

هارالدوخلفهالخامسأولافالملكتوفىأم199

الخامس.

النرويجروابطازدادتالسبعينياتأوائلومنذ

النرويجيينمنكثيرادفعمماالأوروبيةبالمجموعةالاقتصادية

بالاتحادالارتباطقرارفيالنظرإعادةعلىالبلادحثإلى

،أم499نوفمبرفيأقيمالذيالاستفتاءوفي.الأوروبي

الأوروبي.للاتحادالانضمامعلىالنرويجيونيوافقلم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

تريحفي،ليليف،أيريكسونهنريك،إبسن

فريتوف،نانسنإدوارد،جريحالأحمرإريك

هارولد)النرويحي(فلاحستاد،كيرستنألسحورلسن،بيتركرسق

)النرويجي(التالثهارولدأرنولدهريكفيرحلاند،روالد،موندسنأ

كموت،همسون!يدكونكويسلنغ،الخامسأولاف

مدن

تروندهايمبيرجينأوسلو

تاريخيةنبذة

الأوروبيالمجلسالفايكنجالثانيةالعالميةالحر!

الطبييةالظواهر

جزرلوفوتين،الليلمنتصفشمسبحر،بارنتس

الشماليةالقطبيةالمنطقةالفيوردسفالبارد

الميلسترومندلابلاحيراكلسكاا

صلةذاتأخرىمقالات

الملابسالتزلجالأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

لمسرحاينافياإسكند

فوعالموعناصر

الحكمنظام-1

الوطنيةالحكومة-أ

المحاكم-ب

المحليةالحكومة-!!

السكان-2

وأصولهمالسكان-أ

المعيشةأنماط-3

المدينةحياة-أ

الريففيالحياةب-

والشرابالطعام-ج

الترويح-د

لسطحا-4

ليملأقاا-أ

المناخ-5

لا!تصادا-6

لطبيعيةالمواردا-أ

الخدميةالصناعة-ب

الصناعة-ح

التعدين-د

الزراعةهـ-

الحراجة-و

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

السياسةالأحزأب

المسلحةالقوات

الاحتماعيالضمان

الدين

التعليم

الفنود

والجزرالساحل

لأسماكاصيد

الطاقةمصادر

الخارجيةالتجارة

النقل

الإعلاموسائل

-3

ه

-7

-8
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النرويجية؟الأسرةبرنامجمنتستفيدالتيالعائلاتما

إلىالأوروبيينمنالبحريةالرحلاتأولىقادواالذينمن

الأمريكية؟القارةأراضى

؟الأخرىالأوروبيةوالمدنالنرويجيةالمدنبينألخلافأوحهما

الاسم؟ذلكعليهأطلقولماذا،النرويجمنالشماليالثكاسمما

يعينهم؟الذيومنالنرويجيالوزراءمجلمىأعضاءيحتارالذيمن

الحكومة؟فىالوزارةبهتقومالديالدورما

؟النرولإلرئيسيتانلغتاتطهورتكيف

؟البلادلاقتصادمفيداالتجاريالنرويجأسطهولجعلالديما

النرويج؟فيالطاقةمصادرأهمما

النرويج؟فيمهمااقتصاديانشاطاالمدنفيالعملأصبحمتى

؟ولماذأ

السويد؟عنالنرويجأمتقلالإلىأدىالذيما

فيجميلةحورية05البحر()حورياتاتاكب

بوسيدونالبحرإلهيعاصرن.القديمةالإغريقيةالأساطير

البحروإلهدوريسالبحرإلاهةبناتوكنوأمفترايت

الحورياتعاشتوقدالعجوز.البحربرجلالمسمىنيروس

علىوطفونالبحرسطحتحتالإغريقاعتقادحعسب

مأثيتسقائدتهنوكانت.الأمواجعلىليرقصنالسطح

بسامثالشهيراتالأخرياتالحورياتومن.أخيلالبطل

تيا.وجلا



قبانىنزار603

ام(.-899أهـ،239أ914-أ134)قبانينزار

الغزلشعراءأبرزومنالحديثالشعرروادمنسوريشاعر

أسرةإلىينتمىوهو.دمشقفيقبانينزارولد.المعاصرين

،الثانويالتعليمإكمالهبعد.الوسطىالطبقةمنتنحدر

بعدعملثم.الحقوقفيهاودرسدمشقبجامعةالتحق

أولآعملحيثالسوريالدبلوماسىالسلكفيالتخرج

أصدرالفترةهذهوفى.القاهرةفيبلادهسفارةفى

فترةانتهاءوبعد.نهدطفولةالأولىالشعريةمجموعته

وفى.الصينمنهامختلفةبلدانفيعملالقاهرةفىعمله

منمجموعاتفأصدرالشعريعطاؤهاستمرالفترةهذه

ومن.أخرىوقضاياالمرأةحولمعظمهافىتدورشعره

ليقالتلا؟سامبا؟قمائدي؟احلى:الكتبهذه

سيبقى؟العاشقينقاموس؟مجنونةأشعارالسمراء،

علىخارجةأشعار؟النكسةدفترعلىهوامش؟الحب

عليها.مغفوبقصائد،القانون

مرقدالشعريقبانىإنتاجأنالنقادبعضيرى

والموضوعاتالمحتوىحيثمنتطورهمراحلمنبمرحلتين

مرحلةالأولىالمرحلةعلىنطلقأنيمكن.إليهاتطرقالتي

الأولىمجموعتهصدورمنذتبدأالتىوهىالغزليالشعر

قصيدتهأصدرحيث6791عامفىوتنتهىنهدطفولة

التيالثانيةللمرحلةتؤرخالتيالنكسةدفترعلىهوامت!

السياسي.النقدمرحلةعليهايطلق

الشعركتابةعنكفقدنزارأنالتقسيمهذايعنىولا

فييكتبلمأنهكذلكيعنيولا،الثانيةالمرحلةفيالغزلي

الغزليشعرهوشسم.السياسىالنقدفيالأولىالمرحلة

عليه.الحسيالجانببغلبة

فقدالعاطفيشعرهبعدجاءالذيالسياسيشعرهأما

صارخبنقدالنكسةدلمحترعلىهوامشمنابتداءتميز

قبانيرنزا

،الذاتوجلد،قائمهومالكلشاملةوإدانةالعربيللواقع

القادمة.بالأجيالمتفائلةنبراتمع

النقادبعضجعلالعربيةللأمةاللاذعالنقدهذامثل

الانتماءوضعفالسياسيةبالضحالةقبانىنزاريتهمون

المظاهرعلىفقطالتوكيدأنالنقادبعضويرى.القومى

واتخاذ،الإيجابيةالجوأنبوتركالعربيالمجتمعفيأصسلبيةا

التاريخوتشويهالعربيالحضاريالتراثمنالسلبيةالمواقف

ووصمهاالأمةقدرأتفيوالتشكيك،العربشأنوتحقير

وللقارئللذاتوجلدمدمر،نقدوالانحطاطأسبلادةبا

مغا.العري

وأالمسدحةالقوةتحديدإدىيشيرتعبيرالسلاحصع

وأتنظيمهاأوحظرهاأومابلدبحوزةالتيالأسلحة

معاهداتأواتفاقياتخلالمنإلاذلكيتمولاإزالتها،

عبارةأيضاالسلاحنزععلىويطلق.دولعدةعليهاتوافق

مقرراتتفاوتتولقد.التسلحمنالحدأوالتسلححظر

الحظرمنمختلفةوأشكالتام،شساملنزعبينالسلاحنزع

المحدود.

ليسإجراء،السلاحنزعاتفاقيةلإقرارالترتيبإن

فيقدماالمضىالمستحيلمنيكونويكاد.بالسهل

علاقاتبدونالتسلححظرتتناولناجحةمفاوضات

الولاياتكانتفقدفيها.المشاركةالأطرافبينمستقرة

فىالعظميانالدولتان-السابقالسوفييتيوالاتحادالمتحدة

فيها.وترتابالأخرىمنهماواحدةكلتنتقد-العالم

وظل.السلاحنزعمقرراتعلىمرارااختلفتاولذلك

ويعارضمغلقا،مجتمعهعلىيبقيالسوفييتيالاتحاد

بالقيودالالتزاممنالتأكدتتيحالتىالتفتيشعمليات

القادةوافق،ام889و8791عاميفىأنهبيد.المقررة

تصعبماكثيرا،ذلكعنفضلا.التفتيشعلىالسوفييت

بسببالكبرىللدولالسسكريةالقوىبينالمقارنة

الألمملحة.وأعدادأنواعفىالاختلاف

السلاحنزعحولالجاريالحوار

منمتزايدعددهناك.السلاحلنزعالداعيةالحجة

هذاأدىوقد.نوويةأسلحةلإنتاجقدرتهاليوميطورالدول

الألمملحة.منالحدإلىتدعومتعاظمةحملةإلىالاتجاه

لكعسبالتاليةالحججالأسلحةمنالحددعاةويستخدم

لدعوتهم.التأييد

أيةتتجاوزالحديثةللأسلحةالهائلةالتدميريةالقوةإن

الحاضرالوقتفىقادرةواحدةفغواصة.لهامعقولةحاجة

قوةعلىتحتوينوويةورؤوسصاروخيةقذائفحملعلى

أثناءاستخد!طالتىالأسلحةكلمنأكثرتعادلتدميرية
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فيالسلاحنزعمعاهدة

بينأم889عام

وألاتحادالمتحدةالولايات

إلىأفضتالسوفييتي

كلللإزالةاتفاقية

متوسطةالصواريخ

القوتانوأتفقت.المدى

تخفيضعلىأيضا

السمكريةقواتهما

.المدىبعيدةوالصواريخ

منيكونويكادام(.-459أ)939الثانيةالعالميةالحرب

هجومفيالموجودةالنوويةالرؤوسكلاستخدامأنالمؤكد

المستهدفة.البلادعلىسيقضي

مناخفيتغييرلإحداثيكفيماالنوويةالحربتخلف

يغيرقدالتغييرذلكمثلأنالعلماءمنكثيرويرى.الأرض

كله.العالمفىأوالعالممنجزءفيالحياةأشكالكل

ضدنوويةأسلحةباستخدامالتهديدمجرديكونوقد

الواقعالبلديرتابفقد.للحربسببا-نفسههو-مابلد

لذلك.نوويهجوممواجهةعلىقدرتهفيالتهديدتحت

باتعليهالهجومأنخشيإذاأولأبالهجوميبادرفقد

مثلتخفيفهوالتسلحعلىالسيطرةمنوالغرضوشيكا.

الخاوف.تلك

البلادحاجةمنتقللالتسلحعلىالسيطرةإن

منإمداداتهازيادةأوالنوويةالأسلحةعلىللحصول

التوتريخففإذنالتسلحمنفالحد.الأخرىالأسلحة

الحرباندلاعإلىتقودقدالتيالظروفمنويقللالعالمى

النووية.

لبناءالدولبعضتحتاج.التسلحلنزعالمضادةالحجة

بالإضافة.والهيبةالتقنىللتقدمرمزاباعتبارهانوويةأسلحة

كاشاإذاأماناأكثرأنهمالناسمنكثيريشعر،ذلكإلى

منللحدالمعارضونويستخدمعسكريا.قويةبلادهم

والأسلحةالمسلحةالقواتإن:التاليةالحججالأسلحة

فقطتعكسإنهاالتوتر.أوالدوليةالنزاعاتلاتسببنفسها

.النزاعأوجهمنوغيرهاوالاقتصاديةالسياسيةالخلافات

نزععلىالدولتتفقأنقبلالخلافاتهذهتسويةوينبغي

التسيحمنالحدعلىمبدئياتوافقالتيفالدول.السلاح

الأموالصرفدونممايحوللشعبها،زائفةامالأستعطي

.الدولتلكعنللدفاعالضرورية

بينالتسلحمنللحداتفاقياتإلىالتوصلالخطرومن

فالمجتمعات.شموليمغلقومجتمعحر!فضوحمجتمع

بتفتيشبالقيامالأخرىللبلادالغالبفيلاتسمحالشمولية

.الاتفاقمنيخصهابماملتزمةانهامنللتأكددقيق

العسكريبالدفاعضاراالسلاحنزعيكونوقد

التسلحمنالحدلاتفاقياتإذنالجائزمن.الدوللإحدى

أنيجوزكما،الموجودةالألمملحةبعضتدميرإلىتدعوأن

.الأخرىالتسلحأنظمةتطويرأوعنهاالاستعاضةتحظر

تاريخيةنبذة

قليلةاتفاقياتعقدت،العشرينالقرنبدايةحتى

رلتقاتفاقيةإحداهاكانت،التسلحععلىللسيطرةمحدودة

وقدوبريطانيا.المتحدةالولاياتبينام781فيباعوت

علىالبلدينلكلاالمسلحةالقواتالاتفاقيةتلكحددت

.الكبرىالبحيراتطول

العالميةالحرببعدالموقعةالسلاممعاهدةوقضت

السلاحمنألمانيابتجريدأم(19-8أ19)4الأولى

مؤتمرأسفرام229عاموفيجيشها.حجموتحديد

وإيطاليافرنسابينالتسلحمنللحداتفاقيةعنواشنطن

الدولهذهواتفقت.المتحدةوالولاياتوبريطانياواليابان



السلاحنزع803

لمدةغيرهابناءحظروعلى،الحربيةسفنهابعضتدميرعلى

،أم039سنةبلندنالبحريةمؤكلروفي.سنوات01

علىالمتحدةوالولاياتوبريطانيااليابانمنكلوافقت

وغواصاتها.ومدمراتهاالحربيةزوارقهاومدافعحجمتحديد

فقط.أم369سنةحتىالاتفاقيةهذهودامت

نهايةعقبعقدتالتيالدوليةألاتفاقياتوقضت

ألمانياسلاحبنزعام(-459ا)939الثانيةالعالميةالحرب

الثانية،العالميةللحربالتاليةالسنواتوخلال.واليابان

كلتسلحمنتحداتفاقيةإلىالتوصلالمتحدةالأمحاولت

الجمعيةكونتهالجنةبدأت،أم529عاموفي.الدول

ثماجتماعاتها.عقددولة12منالمتحدةللأمالعامة

الدولكللتضمأم959عامفياللجنةهذهتوسعت

التوقئتمنفسها،السنةتلكوفي.المتحدةبالأمالأعضاء

منخاليةأنتاركتيكاعلىبالحفاظتقضيمعاهدةعلى

فيالمعاهدةهذهمفعولسريانوبدأ.العسكريةالأسلحة

معاهدةعلىالتوقيعتمام639سنةوفي.ام619عام

بريطانيامنكلوأجازتهاالمحدودةالتجاربحظر

هذهوحرمت.السابقالسوفييتيوالاتحادالمتحدةوالولايات

الجويالغلاففيالنوويةالأسلحةتجاربإجراءالمعاهدة

التيالمعاهدةحددتكماالماء.تحتأوالخارجيوالفضاء

في!فيذ!اتمواقيرجس،الحظا!فاءبمعاهدةعرفت

الخارجى.الفضاءفيالعسكريالنشاطام،679

أمريكادولمندولة12توقيعنفسهاالسنةوشهدت

الأسلحةحظرتالتىتلاتيلولكومعاهدةعلىاللاتينية

الأموافقت،أم689وفي.اللاتينيةأمريكافيالنووية

النوويةالأسلحةانتشاربعدمالخاصةالمعاهدةعلىالمتحدة

بأسلحةأخرىدولتزويدالمعنيةالدولعلىحرمتوالتي

.أم079عامفيالتنفيذحيزالمعاهدةودخلت.نووية

المتحدةالأممعاهداتمنعددعلىالموافقةتمت

القرنمنالسبعينياتالتسبخلالمنبالحدالمتعلقة

البحار،قاعفيالأسلحةحظرمعاهدةوحرمت.العشرين

فينوويةأسلحةوضعالدولعلى،أم729فينفذتالتى

الساحلية.خطوطهامنكم23منأبعدإلىالمحيطاتقاع

رعتهامعاهدةوهو،البيولوجيةالأسلحةميثاقحرمكما

الأسلحةوتخزينإنتاج،ام729عامفىالمتحدةالأم

.أم759فيالمعاهدةهذهتنفيذوتم.البيولوجية

السابقالسوفييتيالاتحادبينالاجتماعاتأسفرت

النوويةالأسلحةمنالحدإمكانيةلمناقشةالمتحدةوالولايات

اتفاقيتينعن"المدىالبعيدةالهجوم"ألمسلحةالاستراتيجية

الصاروخيةالقذائفقوةالأولىحددت.أم729عامفي

والاتحادالمتحدةالولايات-الدولتينمنكللدى

أسلحةإنتاجكلتيهماعلىالأخرىوحرمت-السوفييتى

فيالتنفيذحيزالاتفاقيتانودخلت.معينةهجوميةنووية

الأسلحةمنالحدمحادثاتان!:.ام729عام

الاستراتيجية.

سوفييتمسؤولونتفاوضأم،979عامفى

القنابلقاذفاتانتشارمنتحدمعاهدةعلىوأمريكيون

أرجأتالمتحدةالولاياتأنغير.المدىوالصوارببعيدة

علىاحتجاجاما،حدإلىالاتفاقيةهذهلإجازةمساعيها

وكذلك.السنةتلكفيلأفغانستانالسوفييتيالغزو

غربفيجديدةنوويةصواريخالمتحدةالولاياتوضعت

الصواريخعلىتقنيةتحسيناتإدخالعلىرداأوروبا،

الشرقية.أوروبافيالسوفييتية

والاتحادالمتحدةالولاياتبدأتالثمانينياتأوائلوفى

النوويةالأسلحةحولمفاوضاتالسابقالسوفييتى

العابرةالموجهةوالصواريبئأوروبا،فىالمدىالمتوسطة

فىالمفاوضاتهذهأرجاالسوفييتىالاتحادأنبيد.للقارات

صواريخإرسالعلىاعتراضهعنتعبيرا،أم839عام

،ام889عاموفيأوروبا.غربإلىجديدةأمريكية

الصواريخبإزالةتقضيمعاهدةإلىالقوتانتوصلت

ذلكمنالصواريخكلوتحرمأوروبا،فىالمدىالمتوسطة

علىتفتيع!بإجراءاتبالقيامأيضاالمعاهدةوقضتالطراز.

وفي.الاتفاقيةهذهتنفيذمنللتأكدالدولتينأراضى

فيالسابقالسوفييتيالاتحادشرعالاتفاقيةهذهأعقاب

والمجرالشرقيةألمانيامنوالدباباتالقواتالافسحب

قادةسعى،ذلكعنفضلا)سابقا(،وتشيكوسلوفاكيا

منمزيدإلىالسابقالسوفييتيوالاتحادالمتحدةالولايات

التقليلوإلىأوروبا،فيالعسكريةالقواتفىالتخفيضات

السوفييتيةالمدىبعيدةالنوويةالصواريخعددمن

ا!لتحدة.الأم:أيضاانظر.والأمريكية

علىالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتيالاتحادوقع

الأسلحةمنالحدمعاهدةهيإحداهمامهمتينمعاهدتين

،أم099عامنوفمبرفيوقعتوقدأوروبا،فيالتقليدية

وقطعوالمدرعاتالدباباتحجمتحديدمنهاوالغرض

فيدولة22جيوشفيالمقاتلةالطائراتوكذلك،المدفعية

ألاتحادجمهورياتفيوكذلكوغربها،أوروباشرق

السماءبمعاهدةالمعاهدةهذهدعمتوقد.السابقالسوفييتي

الدولهذهفيهاوتسمح،ام299عاموقعتالتيالمفتوحة

للتحققالاستكشافيةالأخرىالدوللطائراتأجوأئهابفتح

به.المسموحالتسلحبحدودالتزامهامن

والولاياتالسابقالسوفييتيألاتحادوقعوكذلك

وقدأم،199مايو31فيأستارتمعاهدةالمتحدة

الدولكومنولثوأعضاءروسيابعدفيمابهاالتزمت
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الموجهةالنوويةالصواريخحجمتحددوهى،المستقلة

.نوويرأسا!006حدودفيطرفلكلبهالمسموح

السوفييتي.الاتحادانهيارأعقابفىالسلاحنزع

سقوطأعقابفيالكبرىالدولوسياساتأنماطتغيرت

أنماطإلىالدولهذهاهتماموتحول،السوفييتيالاتحاد

حربأعقابفيخاصة،الجنوبدولفيوحجمهالتسلح

الصاروخيةالعراقأسلحةنزعمنأعقبهاوما،الثانيةالخليج

عامي،بوشجورجالرئيسوعمد.والنوويةوالكيميائية

سنعلىالأمريكيالكونجرسحثإلىأم299و1991

مراقبةعلىالمتحدةالأمتحثالتيالتشريعاتمنعدد

دوريةبياناتونشر،الثالثالعالمدولفيالتسلححجم

إلىوصاروخيةهجوميةأسلحةبيعمنعوكذلك،عنه

تبنىوقد.الشماليةوكورياوالهندالاوسطالشرقمنطقة

الاقتراحأم299عامصيففىعقدالذيباريسمؤتمر

مجلسفيالأعضاءالخمسالدولالمؤتمرفي)شارك،الأول

فيام499عامبدايةمعالمتحدةالأموشرعت(،الأمن

وواصلت.الدوليةالسلاحمبيعاتعندوريةبياناتنشر

فيونجحتبوش،إدأرةسياسةكلينتونالرئيسإدارة

الهند،إلىصاروخيدفعآلاتبيعلمنعروسياعلىالضغط

الدولكومنولثأعضاءعلىالضغطفىنجحتكما

أسلحتهامنالتخلصعلىلحملهاروسيا()عداالمستقلة

هذهتكونأنيتوقعروسيا.إلىنقلهاأووتفكيكهاالنووية

عنورثتهاالتيالنوويةالأسسلحةجميععنتخلتقدالدول

كما.التسعينياتعقدبنهايةالسابقالسوفييتيالاتحاد

الشماليةكورياعلىالضغطكلينتونالرئيسإدارةتواصل

منللتفتيشمفاعلاتهاوفتح،النوويبرنامجهاعنللتخلى

الدولية.النوويةالطاقةمنظمةقبل

بينمنالوحيدةالدولةهيإسرائيلأنبالذكروالجدير

فيالعضويةالدائمةالدولاستثنيناإذا-الثالثالعالمدول

السلاحنزعقراراتترفضالتي-الدوليالأمنمجلس

ساهموقدمنشآتها.علىالتفتيشترفضكما،النووي

بينهاالسلاممسيرةتعطلفيأخرىعواملمعذلكموقفها

وقعتالتيالعربيةالدولوبينبينهاأزمةوخلقالعربوبين

تمسكهامع،الشاملالدمارأسلحةنزعاتفاقياتعلى

يتعلقفيماالدوليةبالمعاهداتالأطرافكافةالتزامبضرورة

.النوويالسلاحمنالمنطقةإخلاءوضرورةالسلاحبنزع

منالحدمحادثات؟المتحدةالأمأيضا:انظر

الاستراتيجية.الأسلحة

ين!أوروبانيازدهرثقافيتيارالإئسائيةالئزعة

ومكانهطبيعتهأي،الإنسانأهميةعلىبالتركيزالعالمإلى

الدينيةصورتيهافيالإنسانيةللنزعةكانولقد.الكونفى

متفقونالإنسانيينكلولكن.عديدةأشكالالدينيةوغير

الكاتبقالوكما.دراستهممحورهمالناسأنعلى

ولا،إنسان"أنا:عامألفيمنأكثرقبلتيرينساللاتينى

لكلأنتعلمالإنسانيةفالنزعة".عليغريبإنسانيشيء

احترامينالأنيستحقثمومنوقيمتهكرامتهشخص

الاخرين.

حياةفيبجذورهاتضربالإنسانيةالنزعةأنومع

فىتاريخيةكحركةازدهرتفقد،القديماليونانوفكر

،الميلاديعشرالسادسوحتىعشرالرابعالقرنمنأوروبا

الجوهرالإنسانيةلدراسةالأساسيمنطلقهاشكلحيث

ظلولقد.بالنهضةعرفتالتيالثقافيةللحركةالفكري

الحاضر.الوقتإلىمستمراالحياةمنالإنسانىالموقف

فىالإنسانيةالحركةبدأت.الإنسانيةالنزعةتطور

لكتاباتجديدمنالمثيربالاكتشافالنهضةعصرأوائل

تكنلمكتاباتوهي.الكلاسيكيةوالرومانالإغريق

وأالرومانيةالإمبراطوريةانهيارمنذأوروبافيمعروفة

اهتموقد.دقيقةغيروناقصةصورفيمعروفةكانت

لأنهافقطليسالقديمةبالادابالإنسانيةالنزعةمنظرو

كانتلأنهاأيضاولكن،الأدبيللأسلوبنماذجكانت

.الحياةلفهممرشدا

مثقفيمنكثيرأكدهلمامناقضاالفهمهذاوكان

وجهعلىالحياةأنلقنواالذينالوسطىالقرونوعلماء

إلىهؤلاءأمثالنظرإذواحتقارها،ازدراؤهايجبالأرض

اثم.مخلودتىأنهعلىالإنسانيالكائن

الاثمةالصورةهذهالإنسانيةالنزعةأنصاررفض

إلىالنظرفىالجديدةطريقتهموانبثقت.الإنسانيةللطيعة

عشرالرايعالقرنفيالمعرفىالإحياءهذاأثناءالحياة

السادسالقرنوفيوإنجلترا.وألمانيا،فرنسا،إلىوانتقلت

وثيقةدوليةصلةأساسالإنسانيةالنزعةكانتعشر،

والدارسين.العلماءبينوحميمة

منكبيرجانبيأتى.وتأثيرهمالإنسانيةالنزعةرواد

الإنسانية.االنزعةإنجازاتمنالحديثةالغربيةالثقافة

الفنحقولفيتؤثروأهدافهاالنزعةهذهروحومازالت

والحكم.والتعليم

المتدينينمنالأوائلالإنسانيينمعظمكان.الفنون

عنبعيداقادهملأعمالهمالرئيسيالاتجاهولكن.النصارى

العالمهذانبذإلىدعتالتيالوسطىالعصورزهادتعاليم

والاهتمامالاعتناءعلىذلكمنبدلآوأكد.وملذاته

البشرية.الطبيعةبحقائقأكبربشكل

ماوكثيرا،وانتقاديواقعيأدبالإنسانيينأدبإن

بتراركالانسانيالشاعرصورولقدساخرا.هزليايكون

الواقعفيكمالوراشخصيةالشعريةقصائدهفيالإيطالي
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المرأةعلىيطبقكانالذيالدينيالرمزهيكلفيوليص!

قدإرازمسالهولنديالإنسانيكان.الوسطىالقرونفي

اليونانيةالفلسفةفىالمشتركةالعناصرعلىالعثورحاول

كان،الحمقمدحالشهير،عملهولكن.النصرانيوالفكر

الخطألطبيعةوإدراكا،الكنيسةولرجالللملوكذكياهجاء

.العامالبشريالتفكيرفى

فيتشوسرجفريالإنجليزيالشاعرمنكلروى

بوكاتشيوجيوفانىالإيطالىوالشاعركانتربريحكايات

ذكىفهمعنتكشفهزليةقصصاديكاميرونفي

فيرابيليهفرانسواالفرنسيهجا.البشريةللطيعة

منوغيرهاوالجامعاتالكنيسةوبانتاجيرلجارجانشوا

والحكمةالواسعةالمعرفةرابيليهجمع!.والمؤسساتالنظم

الإنجليزيالإنسانيكان.ألارضيةوالحياةالمرحمإلصاء

كتابهولكنشهيدا،ماتخاشعاكاهنامورتوماس

للمجتففينقداكان،أشهركتبهيمثلالذياليوطوبيا،

تصوراتبنواالإنسانيين!ؤلاءجمئأنمنوبالرغم.عصره

صريحةنظرةإليهانظروافقد،الإنسانلطبيعةساميامثاليا

وأمينة.

النظرةبينللجمع،الإنسانيينمنالصادقةالمحاولةهذه

التصويرفيأيضانجدها،المثاليةوالنظرةالحياةإلىالواقعية

عصرونحاتورساموأستمرفقد.والنحتالتشكيلى

هجرواأنهمإلا،الكنائسلتزييندينيفنابتداعفيالنهضة

الجامد،التقليديالوسطىالعصمورفناسلوبتدريجيا

الرسامونتحولكما.الفرديةعلىتؤكدأساليبوطوروا

المعاركمثل،دينيةكيرموضوعاترسمإلىالإنسانيينمن

بييترفرسم.الكلامميكيةوالموضوعاتالأشخاصوصور

الريفية.للحياةحيةواقعيةمناظر،الهولنديالأكبربروجيل

ومايكلتللودوناومنهم،الإنسانيينمنالنحاتونأقامكما

والصفاتالدقيقةبالتفاصيلغنيةواقعيةتماثيلأنجلو،

الرجالالفنانينهؤلاءكلعرضلقد.المميزةالفردية

المنوعةالجس!انيةأوضاعهمبكل،عليههمكماوالنساء

بكلالناسفنهمصوركما.وشخصياتهموملامحهم

.بالإعجابجديرينوبوصفهممهابتهم

النهضةعصرلإنسانييبالنسبةالتعليميعني.التعليم

وهو.العالمىالإنسانأوالمثاليالإنسانوتوجيهتدريب

ذلكفيبماالمعرفةمجالاتمنكثيرفىالماهرالشعخص

والسياسة.والرياضةوالعلمالفن

حددعشر،التاسعالقرنفى،طويلبزمنذلكوبعد

يمكنالتيالأهدافبعضآرنولدماثيوالإنجليزيالإنساني

منظورمنالمثاليللتعليمعصريوصفأفضلبأنهاالقول

ماأفضلعلىيتعرفواأنللناسآرنولدأراد.الإنسانيةالنزعة

الشخصهوالأعلىفمثله.العالمفىالفكروأنتجهقيل

الذيوهو،المعرفةيملكالذيفهوقواهكلتتوازنالذي

الشخصإنه.الاخرينمعانسجامفييعيشكيفيعرف

الرفيعةالساميةالمعاييرلديهوتتوافر،الجماليقدرالذي

الأخلاقي.للحكم

فىالحاضرالعصرفىالإنسانىالتعليمويتركز

والفلسفةالدينعلىعادةتشتملالتيالإنسانيات

تشتملالمجالاتهذه.والفنون،والتاريخوالادابواللغات

تسعىأنهاباعتباروذلك،الإنسانيةللنزعةالعلياالمثلعلى

الماديالعالموصفمجردمنأكثر،الحياةمعنىتفسيرإلى

المجتمع.أو

للاستبدادالإنسانيةالنزعةمعارضةكانت.الحكمنظام

فيمهمأثرذاتعشرالثامنالقرنأخرياتفىالسياسي

الامشقلالإعلانمنفكل.والفرنسيةالأمريكيةالثورتين

شرفيؤكدانالإنسانلحقوقالفرنسىوالإعلانالأمريكي

بالإضافةإنسانيتانوثيقتانفهماولذاوكرامتها؟الإنسانية

وتوماسفرانكلينبنجامينكانولقد.سياسيتينكونهماإلى

بينمنالأمريكيينالثوريينالزعماءمنوغيرهماجيفرسون

عصرهم.فيالإنسانيةالنزعةرواد

منكثيريعتقدالحاضر.الوقتفيالإنسانيةالنزعة

تواجهالتيالتحدياتأكبرانوالفلاسفةالتربويين

إنماالمجت!بملأمنتهديذاالحقيقةفيتمثلوالتي،الإنسانية

إنهموالتكنولوجيا.العلمعلىالزائدالتأكيدمنتأتي

معرفتنامنكثيراضاعفتقدالعلميةالإنجازاتأنيدركون

نأالإنسانيةالنزعةعلىبأنأيضايؤمنونولكنهموقوتنا،

بطريقةالقوةوهذهالمعرفةهذهنستخدمكيفتعلمنا

وإنسانية.أخلاقية

بها.الصلةذاتوالمقالاتعصرالنهضةأيضا:انظر

إنجلترااتبعتهاقتصاديانظاماكانتريئاباكعكة

القرنمنابتداءأخرىرئيسيةتجاريةوبلدانوفرنسا

الميلاديين.عشرالثامنالقرنأواخرحتىعشرالسادس

الشؤونتنظمالبلدحكومةكانتالنظامهذأوبموجب

طريقعنوبخاصةخزينتهاإثراءأجلمنألاقتصادية

.الوارداتعلىالصادراتتفوقضمان

الأولالمبدأ،مبدأينعلىمبنيةالتجاريةالنزعةكانت

منبمخزونهالبلدثروةعلىتحكمالتجاريةالنزعةأنهو

معاسرأيأوالمعيشةبمستوياتوليسوالفضةالذهب

لدىأنتعتقدالتجاريةالنزعةأنفهوالثانىأما.أخرى

غنيابلدأيلايصبجعوعليهالثروةمنمحدودامورداالعالم

آخر.بلدحسابعلىإلا

نأفضة،أوذهبمناجملايملكالذيالبلدعلىكان

التجارةعلى،التجاريةالنزعةأصحابلرأيوفقايعتمد،
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الصادراتبزيادةينادونوكانواغنيا.يصبحلكيالخارجية

الميزانيسمونهالذيالوضعوهو،الوارداتحسابعلى

ومميلةيستخدمآنذاكالذهبكان.الأفضلالتجاري

مماأكثرصدرالذيفالبلد.الدوليةالديونلتسويةرئيسية

.المستوردةالبلدانمنذهباالفارقتحصيليستطعاستورد،

تعريفاتتفرضالتجاريةللنزعةالمتبعةالبلدانكانت

علىالمحافظةأجلمنالوأرداتعلىأخرىوقيوداعالية

كانتذلكإلىوبالإضافةلصالحها.التجاريالميزان

وبحثت.بقوةالداخليةالصناعاتنموتشجعالحكومات

أسواقاتستخدمالبحاروراءمستعمراتعنكثيرةبلدان

الحكوماتكانتكما.الخامللموادومصادرلصادراتها

عددلأن،اسمكانيالنموعلىتشجعالتجاريةللنزعةالمتبعة

للمنتجاتوسوقاللعمالةموردايوفرالكبيرالسكان

والمعادنالذهببيعالبلدانبعضومنعت.الصناعية

للأجانب.الأخرىالنفيسة

النزعةنظاماستبدلعشرالثامنالقرنأواخروفي

باسمعرفتبسياسةتدريجياالبلدانمنكثيرفيالتجارية

عدمسياسةوفقالحكومةوأدت.التدخلعدمسياسة

الاقتصادية.الشؤونفىمحدودادوراالتدخل

الوقتفيأحياناالتجاريةالنزعةمصطلحيستعمل

منالمحليةالصناعاتتح!التيالسياساتلوصفالحاضر

لتخططالتجاريةالنزعةجهودأنكما.الأجنبيةالمنافسة

النظامينفيالحكوميالتخطيطتشبهالاقتصاديالنشاط

النزعةبينكثيرةفروقاهناكأنغير.والاشتراكيالشيوعي

الشيوعي.أوالاشتراكيوالنظامالتجارية

.الاستعمار:أيضئاانظر

وأداخدى()نزفالجسمداخلالدمفقدانالئز!

(.خارجي)نزفالجلدفيقطعأوجرحبسببخارجه

ويتغير،بالمرضشعوراأودوخةالشديدالنزفيسببوقد

وقدسريعا.وتنفسهمضعيفانبضهمويصبحالمرضىلون

الكثيرفقدانويسبب.الصدمةيسمىماإلىحالتهمتتطور

.الموتالدممن

النزفبمالمرقأة؟الأوليةالإسعافاتأيضا:انظر

الوعائي.النزف،الدماغي

،الرعافبمالأوليةالإسعافاتانظر:.الألصلر!

الوعائى.النزف

دمويوعاءانفجارعنينتجنزفالدطصئهيالئز!

الدماغدأخلإلىالدمتسربذلكعنوينتج،الدماغفي

تتضرركما.المحيطالنسيجتلفإلىبدورهيؤديمما

ويتعرض.الدمدورانانقطاعنتيجةأخرىدماغيةأنسجة

السكتة.إلىالمصاب

ضغطارتفاعمنالدماغيالنزفضحايامعظمويعاني

لأنذلك،الحالاتمنكثيرفيالشرايينتصلبومن،الدم

بتأثير،للتمزقعرضةوأكثرمتيبسةيجعلهاالشرايينتصلب

يكونقدأخرىحالاتوفيباستمرار.المرتفعالدمضغط

.الدماغفىدمويوعاءجدارفيضعيفةبقعةالمصابلدى

البقعةهذهانتفاخفييتسببانالشريانيالتوترلفرطويمكن

المنطقةهذهوتدعى.بالفقاعةأشبهتصبحبحيث،الضعيفة

فىتنفجرأن)الأنورسما(ويمكنهاالدمأمباسمالمنتفخة

أنهإلاسن،أيفىالدماغيالنزفيطرأوقدالأمر.نهاية

الخمسين.سنتجاوزواالذينالأفرادبينشيوعاأكثر

نأوبإمكانه.الدماغيللنزفمسبقإنذارهناكوليس

الوعي،فقدانفقط،ساعاتستغضونوفي،يسبب

مدوجودعنبسهولةالكشفويمكن.الاطراففىوشللا

باستخداموذلكدماغينزفحدوثعقبالدماغفي

المقطعىالتصويريالمفراسيدعىسينيةأشعةجهاز

،بالموتالدماغيالنزفحالاتبعضوتنتهي.الحاسوبي

تبعامختلفةبعاهاتالمريضأخرىحالاتتصيببينما

الشفاءومدىسرعةوتعتمد.الدماغمنالمصابةللجهة

الإصابة.عنالناجمالضررحجمعلى

العالي.الدمضغط؟الشرايينتصلبأيضا:انظر

الدموية.الأوعيةمنالدمرشحالو!كافيالئز!

وأالأوردةأوالشرايينفيجرحهناكيكونعندماويحدث

البلىأوالتآكلأوالإصابةبسببالجروحتحدث.الشعيرات

.السرطانأوالالتهابأوالقرحةمثلشذوذاتعنالنابخ

أحمرالشريانفيالدميكون.الوعائيالنزفأنواع

منالنزفويكونكبير.ضغطتحتمتدففاويخرجصافيا،

الدملونويكون،خفيفالضغطحيثمعتدلأالوريد

.الشعيراتمنالدمويرشحمزرقا.أحمر

وأ(،الجسمخارج)إلىخارجياالنزفيكونوقد

فيالنزفيكونوعندما(.الجسمداخل)إلىداخليا

إلىالأزرقمناللونفيتغييراتعدةللدمتحدثالجلد،

بينماالكدماتالجسمفىالكبيرةالدمبقعوتسمى.البني

الحبر.الدبوسرأسحجمفيالتىالنزفبقعةتسمى

كبيرةكميةفقدانيتسبب.الوعائيالنزفتأثيرات

يصبححيثالصدمةتسمىحالةحدوثفىالدممن

فقرويحدث.بشدةالدمضغطويهبطرطبابارداالجلد

الجديدالدمإنتاجمنأكبرالدمفقدانيكونعندماالدم

عنالشللوينتج.الدمفقرأنظر:.العظامنقيبواسطة

.الدماغفيصغيرةمساحةفييحدثالذيالنزف
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عادةالنزفيوقف.الوعائيالنزفيوقفكيف

الوعاءالجلطةوتقفل.دمويوعاءفيجلطةأوبخثرة

منواحدايعدالدموتجلط.الدمجريانوتمنعالدموي

لاالذيالشخصويسمى.للجسمالحيويةالوقائيةالمهام

الشخصهذامثلويخزفالمنزوف.بسهولةدمهيتجلط

وتعد.خفيفبأذىالإصابةحالاتفيحتىكثيرا

انظر:.النزفعنهاينتجالتيالحالاتمنواحدةالناعورية

الناعورية.

الخارجي.الوعائيللنزفالأوليةالإسعافات

علىشديدخطرفىالشريانمنالشديدالنزفيتسبب

علىيضغطأنالأوليبالإسعافيقوممنوعلى.الحياة

الأقربالجانبوعلىالجرحمنقريبةنقطةفيالشريان

وأالذراعفيالنزفموضعيكونوعندما.القلبإلى

خلفه.العظمعلىالشريانيضغطأنالممكنفمنالساق

نقاطالضغطعليهايتمأنيمكنالتيالأماكنوتسمى

الفغط.

.الحالفيالنزفيقفمحكمةبطريقةالضغطتمإذا

بعدتدريجياالضغطويخففمحكمةضمادةوتستخدم

ربطأحكمإذاسريعاالجلطةوتتكون.الجلطةتتكونأن

فىأو،النزفاستمروإذا.الجرحعلىالمعقمالشاش

الطبيةالخبرةطلبيجبالشديد،النزفحالات

الضغطفإنالخفيفالنزفحالاتوفي.فوراللمساعدة

رشحيوقف،الجرحعلىبهالإمساكأوالمعقمالشريطبلف

سطحمنالقريبةالصغيرةالأوردةضغطويمكن.عادةالدم

.الدميرشئمنهالذيالجرحجانبعلىالجسم

فتحتيبضغطالرعافالأنفنزفإيقافيمكن

لموإذا.الأنفعلىباردةمبللةكمادةبوضعأوالأنف

بمالدمانظر:.الطيبرأييطلبفعالةالطرقهذهتكن

.النزفانحثربمالفصدبمبمالرعاف،الكدمة

(.تاريخية)نبدةالفندقانظر:.الئزل

فيالكونغوحاكمأم(.605-؟)آئكوائرئجا

التجاريةالسفنأولجاءتأنبعدإفريقيا.وسطغربي

آنكوانزنجاحاول،ام482عامالكونغوإلىالبرتغالية

أرسلت،طلبهعلىوبناءأوروبا.جمعبلادهتجارةزيادة

ومختصينوالتجار،والمزارعينالنجارينمنعدداالبرتغال

أكثرالأوروبيونكانالوقتنفسوفيالكونغو.إلىآخرين

بمساعدةاهتمامهممنالرقيقتجارةقاعدةبتوسيعاهتماما

الكونغوليين.

الكونغو،عاصمةمبانزأ،إلىالمنصرونجاءأنوبعد

دياناتمنكواحدةالنصرانيةالديانةآنكوانزنجاتقبل

جوناسموأخذ،ام194عامنصرانياتعميدهوتم.الدولة

.البرتغالملكاسموهو،بالبرتغاليةجواوأوالأول

الكونغو.:أيضاانظر

تراجمنىكتابالأدباءطبقاتفيالالباءنزهة

الدين،كمال،البركاتأبوألفهوالأدباء.والنحوييناللغويين

منام(811هـ،577)تالأنباريمحمدبنالرحمنعبد

.غزيرةمصنفاتولهالنحوعلماءكبار

علمنشأةفيهاذكربمقدمةكتابهالأنباريابناستهل

اللهرضى-طالبأبىبنعلىإلىذلكأصولوعزاالنحو،

لأسبابعرضثم.الدؤليالأسودأبوعنهأخذالذي-عنه

الألممودأبورواهاالتيالمشهورةالقصةوساقالنحووضع

بننصروذكر.ذلكفيوأطال-عنهاللهرضى-عليعن

الكتابمقدمةمزجوقدوغيرهما.يعمربنويحىعاصم

فصل.دونبالتراجم

حعسبالعلماءفصنفممبقه،مننهجالأنبارياتبع

ثمالأوائلواللغويينالنحويينبذكرفبداالزمنىترتيبهم

الأنباريكتابيعدوبذلك.عصرهحتىذلكفىاستمر

واللغو3يينالنحويينطبقاتالزبيديبكرأبيلكتابتكملة

التاليةالقرونعلماءبذكرأكملهثمنمطهعلىسمارلأنه

.الزبيديلعصر

واللغويينالنحويينعلىتصنيفهقصرالزبيديكانوإن

الشعراءبعضتراجمبإدخالهعليهالأنباريزادفقد

بنوالصاحبوالجاحظتماموأبىنواسكأبيوالكتاب

واسعمفهوممنينطلقالمؤلفولعل.وأضرابهمعباد

وشعراءولغوييننحاةالعلماءهؤلاءيضميجعلهللأدب

ومعالجتهالبحثدائرةتوسيعههوعليهالمأخذأنإلآوكتابا.

طائفةأييوفيولاالتراجميقتضبجعلهمماطوائفلأردغ

حقها.العلماءطوائفمن

مائةنحوضموجيزامختصراالكتابجاءوقد

التيبالمصنفاتقيسإذاقليلعددوهوترجمةوسبعين

يضمنهضخماكتائايؤلفأنلإمكانهكانوقد.سبقته

ثمالزبيديكتابمثلقبلهألفتالتيالكتبعصارة

لماللذينوالسادسالخامسالقرنينعلماءإليهيضيف

كانربماإذعذرا،للأنبارينجدأناغير.الزبيدييدركهما

كتابعلىيطلعلموأنه،المحضجهدهمنالكتابهذأ

الأنباريلأنبينهمابمالشقةلبعد،عليهوقفولا،الزبيدي

الأنباريأنهذايؤكدوالذي.بالأندلسوالزبيديبالمشردتى

تراجمه.فيالزبيدييذكرلم

ذلكفيمضىثمالألحمودبأبىترأجمهالأنباريبدأ

وقال.الشجريابنالسعاداتأبيبشيخهختمهاحتى

وقد.العربيةحذاقأكابرمنشاهدهمنآخرإنهعنه
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وكأنهالشجريابنشيخهعنهاأخذطويلةسلسلةذكر

سنداالأكابرعنأخذهاقدهذهعلومهأنيؤكدأنيريد

متصسلا.

.مفيدةفهارسبهوألحقتمصرفيالكتابطبع

النحويينطبقات،البركاتأبو،الأنباريأيضا:انظر

واللغو"سلن.

هجرةبم(وأصص!مالسكان)عددأيرلنداانظر:.اكوح

البشر.

البلادفيالبريالنباتانظر:.الحبأكاديبلريص

(.الحبأكاذي!)نزيفالعربية

الريفنساءاتحادات.اتحاداتالري!،ئساء

الناسمنهايستفيدالتيالمشاريعتدعم،أستراليةمنظمة

الاهتمامهذاويشمل.الريفيةالمناطقفىيعيشونالذين

والصيانة،المنزليةوالصناعات،اليدويةالحرفبرعاية

الريفية،المناطقفيالأطفالرعايةومراكز،الراحةلأماكن

لقضاءأماكنتهيئةفي،الريفيةالعائلاتومساعدة

فيالحرارةوطأةعنهميخففماليجدوا،العطلات

مناطقهمفيالخدماتبتقديمالأعضاءويتطوع.مناطقهم

في،الجمعياتهذهمنجمعيةأولتأسستوقد.المحلية

.ام122عامويلزنيوساوث

الكريمالقرآنسورمنالنساءسورة6.سورالئساء،

آياتهاعدد.الرابعةالشريفالمصحففيترتيبها-ا!لدنية

مالكثرةالنساءتسميتهاجاءت.آيةوممائةوسبعونست

فيتوجدلمبدرجةبهن،تتعلقالتيالأحكاممنفيهاورد

الكبرىالنساءسورةعليهاأطلقولذاالسور،منغيرها

بسورةالقرآنفىعرفتالتىالصغرىالنساءسورةمقابل

.الطلاق

بامشفاضةالمدنيةالسوركشأنالنساءسورةتحدثت

الداخليةالشؤونتنظمالتي،الشرعيةالأحكامعن

التشريع،بجانب،تعنىوهي،للمسلمينوالخارجية

،والأسرة،والبيت،بالمرأةتتعلقهامةأمورعنبالحديث

والمجتمع.،لدولةوا

فصانت،المرأةلموضوعالكريمةالسورةتعرضت

لماعطائهاإنصافها،إلىودعتكيانها،وحفظتكرامتها،

،والميراثكالمهر،لهاتعالىاللهفرضهاالتيحقوقها

أحكامإلىبالتفصيلتعرضتكما.العشرةوإحسان

المحرماتعنوتحدثت،العادلالدقيقالوجهعلى،الميراث

السورةوتناولتوالمصاهرة،والرضاع،بالنسبالنساء:من

علاقةليستأنهاوبينت،الزوجيةالعلاقاتتنطمالكريمة

ثمنا،ولاأجراليسالمهروأن،إنسانيةعلاقةوإنماجسدية

.القلوبويربط،العشرةويديم،المحبةيوثقعطاءهووإنما

علىالزوجةوحق،زوجتهعلىالزوص!حقتناولتثم

نأينبغيالتيالخطواتإلىالرجلوأرشدتزوجها،

الخلافوقوععندالزوجيةالحياةلإصلاحيسلكها

دائرةإلىانتقلتثم.الرجلقوامةمعنىوبينت،الزوجي

.معناهوبينتشىءكلفيبالإحسانفأمرتالمجتمع

علىيحفظالذيالخارجىللأمنالاستعدادإلىوانتقلت

ثمالأعداء.لمكافحةالعدةبأخذفأمرتاستقرأرها،الأمة

والدولالمسلمينبينالدوليةالمعاملاتقواعدوضعت

حملةبالجهادالأمرواستتبعت.المعاديةأوالمحايدةالأخرى

الكتابأهلخطرإلىنبهتكما،المنافقينعلىضخمة

ختمتثم.الكراماللهرسلمنوموقفهماليهود،وبخاصة

المسيحأمرفىالنصارىضلالاتببيانالكريمةالسورة

زعمواثم،عبدوهحتىفيهغالواحيثمريمبنعيسى

التثليثفكرةواخترعوا،بألوهيتهاعتقادهممع،صلبه

الرجوعإلىالاياتودعتهم،الوثنيينكالمشركينفأصبحوا

إلهاللهإنمالكمخيراانتهواثلاثةتقولواولا)ضلالاتهمعن

.181النساء:واحد!

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضئا:انظر

الكريم.القرانسورودمموره(،

السماء(؟وأمراضالتوليد)علمالجراحةانظر:.!ء،اف

طب.،والولادةالنساء(،الطبي)التعديمالطب

والولادةالنساءطبطب.،والولادةالئساء

للنساءالطيةالرعايةبمجالاتيعنىالطبفيتخصص

التوليدعلميختصببعضهما.مرتبطينعلمينإدىوينقسم

.الولادةتعقبالتيالستةالأسابيعوفترةوالولادةبالحم!

طبأما.التولدأطباءيمارسونهالذينالأطباءعلىويطلق

التناسليةالأجهزةتصيبالتيالأمراضمعفيتعاملالنساء

أمراضأطباءيمارسونهالذينالأطباءعلىويطلق.للإناث

معا.المجالنفيالأطباءمنكثيرويتخصصالنساء.

مسؤولأالتوليدطبيبيكونالمرأةحملفترةوخلال

نأالمعالجالطبيبوعلى.والجنينالأممنكلصحةعن

تلحقأنيمكنصحيةمتاعبأيةمتجنباالأمبمعالجةيهتم

إتمامفيالتوليدأخصائييساعدالولادةوأثناء.بالجنين

بصورةالأمبفحصيقومذلكوبعد.الطفلولادةعملية

بعدمنطبيعتهااستعادتقدأنهامنللتأكددورية

الحمل.فترةأثناءجسمهاعلىطرأتالتيالتغيرات

التيالاضطراباتمعالنساءأمراضطبيبويتعامل

والأعضاءفالوبوقناتاوالمبيضانالرحملهايتعرض
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تلكمثلتظهروقد.التناسليالأنثىجهازمنالأخرى

أورامأوالتهاباتعنتنجماقدأوالولادةعندالاضطرابات

يستخدموقد.الهورموناتتوازنفياختلالأوإصاباتأو

إجراءإلىيضطرقدأوالطبيةالعقاقيرالنساءأمراضطبيب

المريضة.لعلاججراحيةعملية

الحمل.بمالعقمبمالولادةأيضا:انظر

هـ،)215-303الرحمنعبدأبو،النسائي

بنشعيببنأحمدالرحمنعبدأبوم(.083-159

ثسيخالإمامالقاضىال!جير،النسائى،الخراسانيعلي

والأعلام،المتقنينوالحفاظالمبرزينالأئمةأحد،الإسلام

خراسانفىناسمنوسمعالبلادطاف.المشهورين

إلىرحلوغيرها.والجزيرةوالشامومصروالحجازوالعراق

مشابأفقهالنسائيكان:الحاكمقال.سنة15ولهقتيبة

الاثارمنبالصحئوالسقيموأعرفهمعصرهفىمصر

فيالكبرىالسنن:الكتبمنله.بالرجالوأعرفهم

على؟خصائص،الصغرىالسننوهوالمجتبى؟الحديث

مالك.بمسندوالمتروكونالضعفاءعلى؟مسند

عديهالحصوليتمرخو،ديفيخيطالقئبحبلنسال

الخيوطوتستخدم.القديمةالمقطرنةالقنبحبالوحلبفك

الألواحبينالفتحاتوحشولسد،الغالبفي،الليفية

ويستخدمللماء.منفذةغيرلجعلهاللسفنالخشبية

مواسيرفيالأكواعلتركيبالقنبحبلنسالالسباكون

حبلمنالمصنوعةالبيضاء،القنبحبلنسالأما.الصرف

مثلالطبيةللأغراضسابقاتستخدمفكانتنطف

الجرو!.ضمادات

آخرعلىقبلهامامكسورمشددةياءزيادةاف

تحقيقمنهوالغرض،النسبةأوالإضافة،ويسمى.الاسم

طائفةمنالمسسوببجعلوذلك،الكلامفىالاختصار

:تقولأنمنفبدلأ.الصفةبذكرإطالةدون،إليهالمنسوب

سسعودي.أنا:تقول،السعوديةإلىمنسوبرجلأنا

للدلالةيستعولفهو،متعددةدلالاتللنسب.دلالاته

نحو:الجنعر،أو(،)الإسلاميالإسلامنحو:،الدينعلى

وأ(،)تونسيتونس:نحو،الوطنأو(،)هنديالهند

حةجرا:نحو،الصهحفةأو،()فلكيفلك:نحو،الحرفة

.(حى)جرا

للنمسبالعامةالقاعدةتقوم.للنسبالعامةالقاعدة

إليهالنسبيرادالذيالاسملآخرمشددةياءإضافةعلى

(.البنانيلبناننحو:قبلها،ماوكسر

النسبالمرادبالاسمتلحق.للنسبالفرعيةالقواعد

يلي:فيماأه!هانوجزتغيراتإليه

تاءتحذف.تأنيثتاءآخرهالذيالاسمإلىالنسب

)غزي(.غزة)مكي(،مكةنحو:،إليهالنمسبعندالتأنيث

ألفهالمقصورالاسمكانإذاالمقصور.الاسمإلىالنسب

رابعة،كانتوإذأ)ربوي(.ربانحو:واوا،قلبتثالثة

نحو:صور،ثلاثالألففيجازساكناالاسمثانىوكان

ثانيه)وكانرابعةكانتوإذايافاوي(.،يافوي،)يافييافا

كندانحو،الألفحذفوجبفأكثرخامسةأومتحركا(

(.)فرنسيفرنسا(،)كندي

المنقوصالاسمكانإذا.المنقوصالاسمإلىالنسب

ويكون)الشجي(نحو:قبلها،ماوفتحواواقلبتثالثةياؤه

حذفهاجازرابعةكانتوإذا)الشجوي(.أجهاإالنسب

)قاضى،قاضينحو:واوا،قلبهاأو(الأفضل)وهو

وجب)المهتدي(نحوخامسةكانتوإذاقاضوي(.

(.)المهتدي:فيقال،حذفها

الممدودالاسمكانإذاالممدود.الاسمإلىالنسب

)إنشائي(،إنشاءنحو:،حالهاعلىبقيتأصليةهمزته

)صحراوي(.صحراءنحو:واوا،قلبتللتأنيثكانتوإذا

إبقاؤهاجاز،للإلحاقمزيدةأوأصلعنمنقلبةكانتوإذا

حرباءكساوي(،،)كسائيكساء:نحو،واواقلبهاأو

.(ويحربا،ئيلاحر)

الثلاثيالالعسمكانإذا.الثلاثيالاسمإلىالتسب

)دؤلي(،دئلنحو:،فتحةالكسرةقلبتالعينمكسور

عندلامهردتاللاممحذوفكانوإذا)ملكي(.ملك

عندإليهتردلالامهكانتوإذا)أبوي(.أبنحو.،النستب

عدمهأواللامردجازسالما،مؤنثجمعجمعهاأوتثنيتها

محذوفكانوإذا(.يدوي)يدي،يدنحو:،النسبعند

عدةنحو:،المحذوفإليهيردلااللامصحيحالفاء،

اللاممعتلالفاء،محذوفكانإذايردحينفي)عدي(،

.(وي)وديةد:نحو،وتفئكلينه

غيرصحيحةعينهاكانتإذا)فعيلة(.وزنإلىالنسب

وتحذفعينهاوتفتحالنعسبعندياؤهاتحذفمضعفة

المضعفةالاسماءأما(.)مدنيمدينةنحو:،التأنيثتاء

الأسماءوأما)حقيقي(.إليهافالنعسب،حقيقةنحو:،العين

)طويلي(.إليهافالنسب،طويلةنحو،العينالمعتلة

مضعفةغيرصحيحةعينهاكانتإذافعلفه.إلىالنسب

نحو:،التأنيثوتاءالياءتحذف،صحيحةلامهاوكانت

لأن)هريري(إليهافالنمسب،هريرةأما)جهني(.حهينة

العينلآن()نويريإليهافالنسب،نويرةوأما.مضعفةالعين

صحيحة.واللاممعتلة

لامهماكانتإذا)فعيل(.و)فعيل(وزنإلىالنسب

وجوبا،قبلهاماوفتحواوااللامبقلبيكونعلةحرف

وعقيل(،)جميلأما()قصويقصي(،)علويعلي:نحو
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صحيحمنهماكلالأنوعقيلي(بم)جميلي،إليهما:فالنعسب

ثقيف،:إلىالنعسبأما)ردينى(.ردينإلىوالنسب.اللام

سماعي.وهو،هذلي،قرشي،ثقفي:فهو،هذيل،قريش

المثنىإلىالنعسبيكون.والجمعالمثنىإلىالنسب

)محمدي(،محمداننحو:المفرد،إلىالاسمبردوالجمع

العلممجرىالتكسيرجمعجرىإذاأما)دولي(.دول

فيجب(معينةجماعةعلىأومفردعلىعلمايصير)كأن

)مدائني(،مدائننحو:،وصيغتهلفظهعلىإليهالنعسب

القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعأقروقد)أنصاري(.أنصار

بينالتمييزلغرضالحاجةعندجمإلتكسيرإلىالنعسب

ملوكنحو:،الج!إلىوالمنسوبالواحد،إلىالمنسوب

.(بي)كتاكتاب()دولىدول(،)ملوكى

مايدلإلىالنسبيكون.الجمععلىيدلماإلىالنسب

)قومى(.قومنحو:بالمفرد،الإتياندونمباشرةالجمععلى

دونالنسبيكون.المشددةاللاءإضافةدونالنسب

ويغلب)نجار(فعال:التاليةالأوزانعلىالمشددةالياءإضافة

،طعامصاحبأي)طاعم(فاعل،والصناعاتالحرففى

.لسانصاحبأي(السنلبن،صاحبأي(البنفعل

الاسمإلىالنعسبيكون.المركبالاسمإلىالنسب

نحو:إسناديا،أومزجياكانإذاالأولجزئهإلىالمربمط

حضرموت(،)جاديالحقجاد(،)بعليبعلبك

إذاأما.حضرموتيوورد،(حضرمي:يعلشاوا،()حضري

كانإذاإليهالمضافإلىالنسبفيكونإضافئاكان

بكرأبو:مثلنحوها،أوابن،أم،أب:كلمةالمضاف

المضافيكنلموإن)كلثومي(.كلثومأم)بكري(،

عبدنحو:الجزءين،أشهرإلىالنحسبفىالخيارفلناكذلك

فيكانوإذا)فتاحي(.5الفتاعبد)رحماني(،الرحمن

نحو:،المضافإلىنعسبالتباسإليهالمضافإلىالنمسب

(.)امرئيالقيسامريء

الياءكانتإذا.مشددةبياءالمنتهيالاسمإلىالنسب

أصلهاإلىالأولىالياءردتواحدبحرفمسبوقةالمشددة

)حيوي(.حىنحو:قبلها،مافتحمعواواالثانيةوقلبت

ماوفتحالأولىالياءحذفت،بحرفينمسبوقةكانتوإذا

)بنوي(.بني)علوي(،علينحوواوا،الثانيةوقلبتقبلها

ووضعحذفهاوجبحرفينمنبأكثرمسبوقةكانتوإذا

شافعي)كرسي(،كرسينحو:منها،بدلأالنعسبياء

)شافعي(.

.مكسورةمشددةياءآخرهقبلالذىالاسمإلىالنسب

مشددةياءآخرهقبلالذيالاسمإلىالنعسبيكون

غزيلنحو:،للتخفيفالثانيةيائهبحذفمكسورة

(.)كثيريكثير،()كزيلي

الجمع.بمالاسم،علم،الصرفأيضئا:انظر

بينالعلاقةيوضحزوجيترتيبأونظاموحدةالئسية

حديتسمىالنسبةفىوالأعداد.الكمياتأوالأعداد

يمثلهماكميتينأودينبينالنسبةوتكتب،النسبة

.وكلابأأوب:أأو!:يليكماوبأالحرفان

نأيمكن%04فقولنانسبا.تسمىالمئويةوالنعسبالكسور

عندماالنسبتانوتتساوى،04:001أو014يكتب

معين.برقمالواحدةالنسبةحديمنحدكليضاعف

متساوية،نسبوكلها69:-4:6-2،3:فمثلا

التناسب.يسمىماتعطانمتساوشيننسبتينوكل

فمثلا.العلاقاتمنعددلوصفالنسبةتستخدموقد

تكونانكميتينبينالعلاقةلتحديدالنمسبالمشخداميمكن

العصيرمنلترات5علىمزيجاحتوىفإذاسائلا.مزيجا

هذافيوالعصيرالماءبينالنسبةفإنالماء،منلترااوء

النسبةتشيرأنيمكنكما.ا3:أو15:5المزللساوي

فيالوقوداستهلاكمعدلمثلماشيءحدوثمعدلإلى

منجالوناتستهلكلسيارةالوقوداستهلاكفمعدل.سيارة

بالنسبةعنهيعبرأنيمكنكم03لمسافةتسيرعندماالوقود

لتر.لكلكم03أوا03:

فيالشائعةالموضوعاتأهممنالنسبةوتعد

علومفىمهمادوراتلعبأنهاكما،الرياضيةالاستعمالات

سبيلعلىالفيزياءففي.نوالفنوالاجتماعيةوالعلومالفيزياء

.والتسارعالسرعةلمفهوميالأساسالنسبةتشكل،المثال

المئوية.النسبةالكسر،؟المثلثاتحسابأيضا:انظر

إلىالذكورعددنسبةبهيقصدتعبيرا!ىفسيلأ

سجلدراساتوتشير.الحيةالكائناتبينالإناثعدد

أكثرأفرادلهاأنواععدةأنإلىوالحيوانيةالبشريةالمواليد

مايتراوحأننجد،المثالسبيلفعلىالاخر.دونجنسمن

001كلمقابليولدونالأولادمن701و301بين

عددعلىالنساءعدديزيدالبالغينالأشخاصوبين.بنت

،أطولفترةالمتوسطفييعشنالنساءلأنذلك،الرجال

والدجا!.أنثى001ءغابلذكرا89حواليالخيولوتلد

دجاجة.001كلمقابلديكء9

دلدلالةيستخدمتعبيرالذكاءحاعملأوالاعاءئسية

علىالشخصذكاءنعممبةوتبنى.الشخصذكاءعلى

الاخرينبدرجاتذكاءاختبارفيدرجاتهمقارنةأساس

نفسه.الاختبارفى

اختبارالنفسوعلماءالمربونيستخدمالذكاء.اختبار

مستوىوهو،للشخصالعتهليالعمرتحديدأجلمنالذكاء

منالاختبارهذاويتألف.الشخمم!يصلهالذيوالأداءالفهم

صعوبتها.تسلسلحسبمرتبةالعقليةالمهاممنسلسلة
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،بالذاكرةتتعلقمهماتالذكاءاختباراتمعظموتشمل

الحقائق.واستدعاء،الحسابيةوالقدرة،والتعريفات،والتعليل

عندهالذيالعمرتحديدإلىالنفسعلماءتوصلوقد

كلعنصحيحةإجابةيجيبواأنالناسمعظميستطيع

العاشرةفيطفلاأنولنفرضالذكاء.اختبارفىسؤال

علاقاتيبينوأن،معينةكلماتيعرفأنمنهطلب

وأن،سهلةحسابيةمسائليحلوأنوالأفكار،الكلمات

بقدريحاولسوفالطفلهذا.معينةحقائقيتذكر

ابنمنالمتوقعةالمهامأدىفإذا.المهامهذهإنجازالإمكان

عشرابنمنالمتوقعةالمهاميستماإنجازولم،سنواتتسع

الاختبار.انظر:.سنواتتسعالعقليعمرهيكون،مشوات

الشخصذكاءتحديديمكنلاالذكاء.نسبةحساب

6عمرهالذيفالطفل.وحدهالعقليالعمرخلالمن

طفلمنذكاءأكثريعد،سشوات8العقليوعمره،سنوات

أيضا.مشوات8العقليالعمرمنوله،!شوات01عمره

علىالعقليالعمرالأصلىالذكاءنسبةاختبارويقسم

ال!صسور.ليتجنبمائةفيالنتيجةيضربثمالعمر،سنوات

،محنوات6العقلىالعمرذا،أرلشنواتابنفإنوهكذا

01عمرهوطفل.051أي،01)6-4(8ةذكاءنسبةيحرز

01.(*01)8-ذكائهنسبةتكون8،العقليوعمرهسنوات

درجةالمائةتعدالذكاء،نسبةاختباراتمعظموفي8..أي

الشحص.عمرلمستوىبالنسبةمتوسطة

نسبةاختباراتكلأخذتام،069عامومنذ

درجاتلمتوسط1(00)قيحةتخصصالذكاء،

وأ1(00)فوققيماالفاحصونيحددوبعدها.المفحوصين

وأارتفاعا،النتيجةتكونحسبما،الأخرىللدرجاتتحتها

بطيئةبمعدلاتيتطورفالذكاء.للمتوسطبالنسبةانخفاضا،

الطريقةهذهالفاحصونيستخدموهكذا،البلوغبعد

البالغين.عندالذكاءنسبةلتحديد

يستخدمالذكاء.نسبةاختباراتاستعمالات

الذكاءنسبةاختباراتالبلدانبعضفىالمعلمون

بهتسمحماوفقالأطفالتقدمتقديرفيلتساعدهم

نسبةاختبارفيعاليةنقاطاالطفلسجلفإذا.قدراتهم

المعلميحاولفقدصفه،فىالأداءضعيفولكنهالذكاء،

ألفة.أكثرأوأصغر،وحداتإلى،التعلممهماتيجزئأن

.أسرعبشكليتقدمأنللطفليمكن،المساعدةوبهذه

وسيلةتقدمأنأيضا،الذكاءنسبةلاختباراتويمكن

نأيمكنوعندها.قدراتهمتماثلأساسعلىالأفرادلتجميع

منمجموعةكلليناسبالصففيالتعليمتكييفيتم

نسبةدرجاتالمدرسيةالسلطاتبعضوتستخدمالتلاميذ.

نأللطالبالعسماحينبغىكانإذاماتحديدفيالذكاء

برامحاصة.أومقرراتيأخذ

ذكاء،اختبارتصميمعندالذكاء.اختبارمشكلات

سبقموضوعاتحولأسئلةيستخدمواأنالعلماءيحاول

ولكنمتساو.بقدرلهاتعرضأنللاختبارمتقدمل!صل

كليتولى،لذلكونتيجة،بإتقانأ!ملاهذامثلأداءيصعب

الذي،فالطفلما.حدإلىمعينةحبرةقياسذكاءاختبار

اختبارفيدرجاتيحرزأنيحتملمثلا،الإنجليزيةيتكلم

الأسبانية،يتكلمظلطفليحرزمماأعلى،بالإنجليزيةمكتوب

ينتظرمماثلنحووعلى.المدرسةفيالإنجليزيةيتعلملدأأنإلى

درجاتيسجلأنأسسفر،واالقراءةأسرتهاعتادتطفلمن

.الخبراتهذهإلىيفتقرطفلدرجاتمنأعلى

تتيحالتعلمتشجعالتيوالمدرسيةالمنزليةالحياةإن

فيأعلىدرجاتيسجلأنالعمر،فيتدرجهمعللطفل

الفتيانمنينتظر،أخرىجهةومنالذكاء.دسبةاختبار

نأ،المستوىمتدنيةمدرسةإلىيذهبونالذينالمحرومين

يعكسأنويمكن.السنينمرعلىأدنىدرجاتيسجلوا

أحرزهاخبراتعدةإلىافتقارهمدرجاتهمأنخفاض

درجاتأطفالسجلربماوكذلك.الأطفالمنغيرهم

عمرهملشواتخلالالتغذيةسوءبسببمسخفضة

معا.والبيئةالوراثةعلىالذكاءنسبةتعتمد.وهكذاالمبكرة

خاليةأوثقافياعادلةاختباراتتصميمأناسحاولوقد

أفكارعلىالاختباراتهذهوتحتوي.ثقافيةتأثيراتمن

الخلفياتذووالأشخاصيعرفها،فقطوكلماتورموز

)بغيرالشفهيةغيرالاختباراتأحياناتسمىوهي.الختلفة

تستخدمالتيالشفهيةالاختباراتلتقابل(كلمات

فقطيستخدمالاختباراتمنالأنواعهذهوبعض.الكلمات

مختلفة.ثقافاتأبناءيفهمهاأنيمكنوجداولصورا

عندلأخرىسنةمنتتغيرلاالذكاءنسبةودرحات

نأيمكنالأفرادبعضدرجاتكانتوإن.الناسمعظم

يقدمونحينالناسيسجلوقدلاخر.اختبارمنتتغير

بالثقة،ويشعرونومريحةجيدةحالةفيوهماختبارعلى

يشعرونكانوالويسجلونهمماما،نوعاأعلىدرجات

التعب.أوبالمرض

نسبةاستخدامالنفسوعلماءالمربينبعضويعارض

هؤلاءويخشى.مجموعاتإلىالطلابلتقسيمالذكاء

لتصنيفوفقاالطفلمعاملةإلىالأستاذيميلأنالخبراء،

أنهيظنونقدبصءبمستوىالمصنفونفالأطفال.مجموعته

فيكانلوحتىذلكويفعلواببطء،شعلحواأنمنهمينتظر

.أسرعنحوعلىسقدمواأنمقدورهم

ألفردهما،فرنسياننفص!عالماطور.تاريخيةنبذة

عامحديثةذكاءاختباراتأول،سيمونوتيودور،بينيه

وسيمونبينيهأدخل،اللاحقةالاختباراتوفي.ام509

الذينالأطفاليفصلاأنوأرادا.العقليالعمرقياسفكرة
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عن،المدرسيالتحصيلفيصعوبةيواجهواأنيحتمل

الاختباراتدقةبينيهوتفحص.نجاحهمالمحتملالأطفال

ذلكوبعد.الصفوففيللطلابالفعليالأداءإطارفي

فيهاأظهرالتيالاختباراتمنالأجزاءتلكراجعأوأسقط

عليهدلتمماأضعفأوأفضلمقدرةللفردالمدرسيالعمل

الاختبار.درجات

علىالاختباراتهذهتبنيجرىالحينذلكومنذ

.عديدةبلدانواسئفينطاق

ألفرد.،ينية:أيضاانظر

فىالمائةأجزاءاستخدامإدىتشيرالمئودةالئسية

%75أو%03أو،%2مثلأعدادامانرىفكثيرا.الحساب

في2الأعدادهذهوتقرأ.المائةفييعني%الرمزحيث

فيالتعبيريعنيحيث،المائةفي75والمائةفي03و،المائة

المائةمنجزئينتعني%2فالنسبة.المائةأجزأءالمائة

جزءا75تعنىبر75والمائةمنجزءا03تعنىو.%3

اعتياديةكسورالأمرحقيقةفيالمئويةوالنعسب.المائةمن

هى75%وا00.3هي03%و012هي2%فالنسبة

%2النسبةحيث،عشريةكسورأيضاالمئويةوالنمسبأ7

فإذا.75،هي75%و..3،هي03%و.،.2هي

إيجادفعليك06العددمن%25حسابأردت

.06للعدد.،25أو.ه.12

اليومية.الحياةفيبكثرةالمئويةالنسبةتستخدم

المدخراتعلىالفوائدلحسابتستخدمهافالمصارف

المئويةالنسببطريقةتحعسبالضرائبأنكماوالقروض

يكتبماوكثيرا.أخرىومقاديروالأسعارالدخلمن

نسبشكلفيوتجاربهمملاحظاتهمنتائجالعلماء

ومعدلاتالفرقمواقفتبنىالبيسبوللعبةوفى.مئوية

بطاقاتوفى.المئويةالنمسبعلىتبنىالكرةإصابات

نمسبلتبيانكثيراالمئويةالنسبتستخدمالملبوسات

يومناوإلىالسنينمئاتومنذ.النسيجفىالختلفةالخيوط

كانوربما".المائة"فىلفظيستخدمالتجارةوعالمهذا

كانتالتىالرومانضرائبنظاممنجاءقدالتقليدهذا

التجاراعتادوقد.وهكذا11أو215أوتبتحدد

المائةفيأجزاءاستخدامعلىالوسطىالعصورفي

العشرية.ألاعدادنظامظهورقبلحتىالمئويةوالنسبة

.العشريالنظامانظر:

المائة""فياللفظامشخدامإلىبحاجةالناسيعدولم

سهولةيقللا.،2هفالرقم،العشريالنظاماكتشافبعد

فىتغلغلتقدالمئويةالنسبأنغير25%،معالتعاملعن

إلىأدتدرجةإلىوالتجاريةوالمهنيةاليوميةالحياةنسيج

استخدامها.استمرار

كسورإلىاالمئويةالنسبلحويلكيفية

مئويةنسبةولتحويل.المائةأجزاءتعنىئغةالمئويةالنسبة

النسبةكتابةإلىفقطنحتاجعشريأواعتياديكسرإلى

المائة.منأجزاءصيغةفيالمئوية

نسبةلتحويل.اعتياديةكسورإلىالمئويةالنسبةتحويل

مقاماندخلثم%الرمزنسقطاعتياديكسرإلىمئوية

فمثلا.001قدره

73ء251

%25---5%37-،--
أ""،0014

132651125

-%125--%2651---2
102".0041

لتحويل..عشريةكسورإلىالمئويةالنسبعويل

الفاصلةونضع%الرمزنسقطعشريكسرإلىمئويةنسبة

فمثلأ:اليسارإلىخانتينبعدالعشرية

25%-25.05%37.=،375.

65.2-%25.1265-%ا25

مئويةنسبإلىالكسورتحويلكيفية

لتحويل.مئويةنسبإلىالاعتياديةالكسورتحويل

المقامعلىالبسطنقسممئويةنسبةإلىاعتياديكسر

العشريةالفاصلةنحركثمعشريكسرعلىلنحصل

التالية:الأمثلةفيكما%الرمزونلحقاليمينإلىخانتين

%06-"المائةمنجزءا06".،6-5-3-ء

%5.62(المائةم!جزءا62.)5"،562=8-5:8

75%-"المائةم!جزءا7"ه"75،-4ة4-3

%أ75-"المائةمنجزءا17"ه751.=4ة77

لتحويل.مئويةنسبإلىالعشريةالكسمورتحويل

خانتينالعشريةالفاصلةنحركمئويةنسبةإلىعشريكسر

التالية:الأمثلةفيكما%الرمزنلحقثماليونإلى

%7-(المائةمنأجزاء)7.،.7

63%-(المائةمنجزءا)63.،63

%5.62-(المائةمنجزءا62.)5.،625

%أ52-(المائةمنجزءاأ)2ء21ء،

المئويةالنسبةمسائلحل

مسائلصياغةفيجبالمائةأجزاءتعنيالمئويةالنسبةأنبما

ثمومن،اعتياديةأوعشريةكسورشكلفىالمئويةالنسبة

بالكسور.تتعلقمسائلكانتلوكمابيسرحلهايمكن
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بصددأننالنفترضعدد.منالمئويةالنسبةإيجاد

منأجزاء4إيجاديعنيهذا.ه.العددمن%4حساب

وأعشريكسرإلى%4بتحويلنبدأ.ه.للعددالمائة

.اعتيادي

.،"4%4ة-4%

في05العددنضربأنعلينا05العددمن%4ولإيجاد

:%4تمثلهالذيالكسر

4002

2=..4ك!205-*05

001001

.2هى05العددمن%4إذن

الأمتلة:منالمزيدوإليك

27العددمن%03أوجد

0%3-0%30،3.

030612ح!72

12لم6=.3.ك!61272=

001001،

.6.12!ط72العددمن03%

029العددمن%ء7أوجد

%75-%75-،75.

75*012

096.،75(،029=096

096هي029العددمن%75

23العددمن%052أوجد

025

-%02505،2-%025

08-32*085،2=-ك!32

.08!ط32العددمن052%

آخرعددمنهئويةكنسبةعددحساب

عاملان5و4العددان50!ثي4-02التقريرإلىانظر

غائبا.كان5العاملأنافترض020للعدد

02بقسمةالغائبالعاملإيجادبمقدورنا.؟ك!02-4

كان4العاملأنافترضناماوإذا.ه-4-4:02على

بالطريقةإيجادهفيمكننا5*؟-02التقرير:منغائبا

.4-02:5نفسها

المسألة:إلىانظر.كسراكانالعاملينأحدأنالآنافترض

بقسمةالغائبالعاملحسابيمكننا.4*؟-03

:ث-03

021-4*03-ة-03

مائةمقامهاكسورالمئويةالنمسب40كي021-03إذن

التيالمئويةالنسبةلإيجادالطريقةهذهاستخداميمكنولذا

آخر.عددإلىماعدديمثلها

التي03العددمنالمئويةالنسبةإيجادنريدأنناافترض

51التاليةالصيغةفىأولاالمسألةنكتب.أ5العدديمثلها

على15بقسمةالغائبالعاملإيجادويمكن3.؟8ة-

03:

5%.0-.،05،ء-51-03

.03العددمن%05هواءإذن

:آخرانمثاللانوإليك

.34"0منمئويةكنسبة17العدد"احسب

.034ك!؟-17

17-034-50.05.،.-5%

0.34العددمن5%هو17

07منمئويةكنسبة042العدداحسب

07*؟-042

.07العددمن%006هو024

فعند.النعسببمقارنةأيضاحلهايمكنا!سحائلهذه

51العدديمثلهاالتى03العددمنالمئويةالنسبةتحديد

001إلىنسبتهتكونعددإيجادنحاولفإننامثلأ،

:03إلىأءلنسبةمساوية

"3*؟-001ك!15--

03001

.03من05%هو15إذن

المئويةالنسبةبمعرفةعددإيجاد

؟العددهذافما،ماعددمن25%هو6أنعلمناإذا

لحلأعلاهالغائبالعاملحسابطريقةالمشخداميمكن

.؟*2%ء-6الصيغةفيالمسألةنكتب.المسألةهذه

؟*.25،-6المسألةتصبح.25،هي25%أنوبما

بم:.2،ءعلى6بقسمةالغائبالعاملحسابويمكن
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.24من25%هي6إذن

الأمثلة:منالمزيدوإليك

.؟عددأيمن%04هو17

542.-.،4.:17؟ك!.،4.-17

.5.42العددمن%04هو17

.؟عددأيمن%أ51هو46

04-15.1-46*؟46-15.1

.04العددمن%أ15هو46

المئويةالنسبتطبيقات

لرجالعمولاتالشركاتمنكثيرتدفع.العمولات

وغالبايبيعونها"،وحدةلكلالمالمنمعين"مقدارمبيعاتها

المباعة.الوحدةسعرمنمحددةمئويةنسبةالعمولةماتكون

سلعةأيثمنمن%ا5مقدارهاعمولةشلقىبائغاأنلنفترض

ريالأ؟436بمباثلاجةباعإذايكسبهمامقدارمايبيعها.

تعني%أ5أنتذكر؟ريالآ436من%أءماهيأي

من-أوتنحسبأنفعلينا.المائةمناجزءا5

.436العدد

ث.15،-%أ5أ5%

*436=04،655.،1*436=04،65

ريالأ..0465العمليةهذهفيالبائعيكعسبثمومن

المقادير.لمقارنةبويقةالمطلوبةالنسبةتزودنا.المقارنات

منواضحةالعلاقةلاتكونعندماالمقارنةإجراءفىوتعيننا

حجممقارنةفىالمئويةالنسبةتعيننافمثلا.وهلةأول

النسبةالشركاتوتستخدم.الأسهمسوقفىالمبيعات

المهندسونأماوالخسائر.الأرباحلحسابكثيراالمئوية

وإليك.بالأهدافالإنتاجمعدلاتلمقارنةفيستخدمونها

.القدملكرةفرقبثلاثيتعلقالذيالمثالهذا

.مباريات8وخسرتمباراة21مصركسبت

.مباريات6وخسرتمباراة41السعوديةكسبت

.مباريات6وخسرتمباراة11قطركسبت

؟الفرقلهذهالنسبيالترتيبما

التيالمبارياتعددمقارنةيمكنناالترتيبلتحديد

مصرلعبت.لعبهاالتيالمبارياتعددإلىفريقكلكسبها

إلى21للعددالمئويةالنسبةما.12وكسبتمباراة02

الغائب.العاملإيجادطريقةتذكر؟02العدد

02*؟-21

%06-.،06،006-02-12

مبارياتها.من%06مصركسبتإذن

ماهيمنها.41وكسبتمباراة02السعوديةلعبت

؟02العددإلى41للعددالمئويةالنسبة

02*؟-41

14--0207،0.027-%07.

مبارياتها.من%56السعوديةكسبتإذن

النسبةماا.امنهاكسبتمباراة17فلعبتقطرأما

؟ا7العددإلى11للعددالمئوية

17*؟=11

11-17-،647.

،647.-7.64%

مبارياتها.من%764.كسبتقدقطرتكونوهكذا

التيللمبارياتالمئويةللنسبةوفقاالفرقترتيبالانويمكننا

كسبتها.

07السعودية

764.قطر

06مصر

.أخرىمقاديرلمقارنةالمئويةالنعسباستخدامويمكن

مصرفمنمالأشخصيقترضعندما.الفائدةسعر

.حراموهذاالقرضعلىربويةبفائدةيطالبهالمصرففإن

استخدامعلىإيجارتسديديشبهالفائدةهذهوتمسديد

الربويةالفائدةالمصارفتحسبأنالعادةجرتولقد.المال

مئوية.كنسبة

منريال0006اقترضأعمالرجلأنلنفترض

الفائدةقيمةما.%6قدرهسنويفائدةبسعرالمصرف

كمبمعرفةأولانبدأ؟شهريايدفعهاأنعليهيجبالتي

؟ريال0006من%6تساوي

.036-0006من0006-0366%*.،.6

للمصرفريالأ036د!الأعمالرجلفعلىإذن

عليهيجبماولمعرفة.واحدلعامالقرضعلىكفائدة

.21على036نقسمشهركلدفعه

036-21-03.

علىكفائدةشهركلريالأ03دفعفعليهإذن

.القرض

يأمنالوحدةسعرالأعمالأصحابيحدد.الأرباح

السعروهذا.الشركةوأرباحتكلفتهاتشملبحيثبضاعة

التجارفيحسبهاالارباحأما.البيعسعرباسميعرفالمحدد

مئوية.نعسبشكلعلى
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بمبلغمصنعمندراجةاشترىالوكلاءأحدأنلنفترض

فما.الدراجةبيعسعرمن%2يرلهأنويريدريالأ36

سيكونوكمللدراجةثمنايطلبهأنعليهالذيالمبلغ

المصنعمنالدراجةتكلفةفإن25%يربحكي؟ربحه

إذن.الوكيليطلبهالذيالثمنمن%75تكونأنيجب

منه75%يساويالذيالعددإيجادهيالمسألةتصبح

الغائب.العاملحسابعمليةتذكر36.العدد

%75-،75.

.75،*؟-36

36-،75.-84

48-36=21.

الدراجةلبيعثمناريالأ48يطلبأنالوكيلفعلىإذن

يمكنالإجابةصحةمنوللتأكدريالآ.21ربحهويكون

البيعسعرمنالربعأو%52تساويريالآ21أننرىأن

رياللآ.48هوالذي

الضرائب.علىالأسعارمنكثيرتشتمل.الضرائب

وهذه،مبيعاتضريبةعلىيشتملمثلا،ماسوارفسعر

قبلالوحدةسعرمنمئويةكنسبةتححسبماعادةالضريبة

الضريبة.إضافة

بسعرالقدمكرةلمبارةتذاكريبيعمااستاداأنافترض

علىيشتملالسعروهذاالوأحدةللتذكرةريال05.1

ما.التذكرةمنالإستاددخلعلىمبيعاتكضريبة%ا.

منكلعلىالسعريشتمل؟تذكرةكلعنالإستاددخل

تمثلريال05.1فلذا،المبيعاتضريبة%أو.الدخل

تكونعددإيجادالمسألةتصبحإذن.الدخلمن011%

.ريال0.51لمبلمساويةمنه%أ01

01.1-%ا01

01.1*؟-0.51

".المائةمنجزءأقرب"إلى361.-05.1-01.1

هومباعةتذكرةكلعنالإستاددخلإذنفيكون

.ريال361.

البياني،الرسمالكسر،،العشريالنظامأيضا:انظر

الإحصاء.

استودت،أينشتاينالألمانيدلعالمفيزيائيةنظريةالئسيدلآ

فيزيائيةنظريةأيمنأكثرالعاديالشخصخيالعلى

على،النسبيةنظريةفإنذلكومع.التاريخفيأخرى

يفهمهاأنيمكنلاالفيزياء،نظرياتمنالكثيرعكس

هذهنفهمأننستطيعلافنحن.بسهولةالعاديالشخص

عنها.تعبرالتىالرياضيةالصيغبوساطةإلاتماماالنظرية

أفكارهابعضعنالتعبيرإلاتستطيعلاالرياضياتوبغير

.إثباتدونمستنبطاتهابعضاقتباسوكذلكالأساسية

معظمتتناولفهي،بالكونخاصةالنظريةوهذه

الأحداثلوصفنستخدمهاالتيالأسساسيةالأفكار

والكتلةوالفضاءبالزمنتختصالأفكاروهذه.الطبيعية

معانيالنظريةهذهوتعطي.الأرضيةوالجاذبيةوالحركة

وتتألف.الكلماتهذهتمثلهاالتىالقديمةللأفكارجديدة

وأ،الخاصةالنسبيةنظريةالأول:رئيسيينجزئينمنالن!رية

فهوالثانيأما.ام509عامأينشتايننشرهاالتي،المقيدة

.ام19ءعامأينشتاينقدمهاالتىالعامةالنسبيةنظرية

الخاصةالنسبيةنظرية

تشيرلأنهاالخاصةالنسبيةبنظريةالنظريةهذهتسمى

خطفىالمنتظمةالحركةوهي،الحركةمنخاصنوعإلى

داخلأنناافترضنافإذا.ثابتةاتجاهيةبسرعةأي،مستقيم

نأيمكنالقطارهذاففي،ثابتةاتجاهيةبسرعةيسيرقطار

بحرية.يتذبذببندولأتتركأوكرةتقذفأوكتاباتسقط

إلىرأسيايسقطكانلوكماسقوطهعندالكتابسيبدو

كل.المتلقىإلىالقاذفمنمباشرةالكرةوستنتقلأسفل

نفسهاوبالنتيجةنفسهابالطريقةتتمأنيمكنالأنشطةهذه

القطار.خارجالأرضعلىساكنينيقفونأناسبوساطة

فلنثابتةاتجاهيةوبسرعةبسلاسةيجريالقطارومادام

بحركته.الميكانيكيةأنشطخناتتأثر

سرعتهتزايدتأوالقطارتوقفإذاأخرىناحيةومن

يمكنفالكتاب.تتغيرأنيمكنالميكانيكيةأفعالنافإن،فجأة

الكرةتنتقلوسوف،إسقاطهأحديتعمدأندونيسقطأن

سبق.لمامخالفةبصورة

القولهوالنظريةهذهمبدأعنالتعبيرطرقوإحدى

بسرعةيسيرقطارايركبلملاحظالميكانيكاقوانينبأن

علىثابتموقععندموجودلملاحظنفسهاهيثابتة

نظامانماتحركإذافيقولونالفيزياءعلماءأما.الأرض

لكلالميكانيكاقوانينفإنلبعفهما،بالنسبةثابتةبسرعة

مبدأالمبدأهذاعلىيطلقوقد.واحدةتكونالنظامينمن

نظرياتقدمقديمالمبدأوهذا.الكلاسيكىالنسبية

والفيزياء.الميكانيكا

المثالقطاريشبهطويلأقطاراهناكأنافترضنافإذا

فإنه،عاديةمنتظمةبسرعةسيرهمنبدلأولكن،السابق

وبدلأ،الثانيةكما000/32مقدأرهامنتظمةبسرعةيسير

فإنناالقطارفىالكرةيلعبانشخصينوجودافتراضمن

موجاتيرسلالقطارعلىراديوهوائىوجودسنفترض

ضوئية.إشاراتيرسلكهربائىمصباحوجودأو،راديوية

يقومونالقطارداخلمشاهدينهناكأنكذلكوسنفترض
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أما.الضوئيةوالإشاراتالراديويةالموجاتسرعةبقياس

راديو،هوائيأيضامثالنافيفسيكونالأرضعلى

.الإشاراتسرعةيقيسونوملاحظونكهربائيومصباح

الضوئيةالإلثماراتأوالراديويةالموجاتسرعةتكونهل

يقيعسهاالتينفسهاهىالقطارراكبويقيسهاالتي

السؤالهذاسألنالو؟الأرضعلىالموجودونالملاحظون

لا.لقالواالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالفيزياءلعلماء

الأفعالعلىينطقالتقليديالنسبيةمبدأأنأيضاودقالوا

يأ،الكهرومغنطيسيةالموجاتعلىوليسالميكانيكية

الضوء.موجاتأوالراديويةالموجاتعلىليعست

وموجاتالراديويةالموجاتإنفيزياءعالمقالوربما

تبلغبسرعةالأثيرخلالتنتقلالضوء

أنهاالعلماءتخيلمادةهووالأثير.كم/الثانية297.992

والشمسالنجومإنالفيزياءعلماءولقالالفضاء.كلتملأ

بحرخلالتتحركالتخيليقطارناوكذلكوالكواكب

التيالضوءسرعةتختلفوهكذا.مختلفةبسرعاتالأثير

يقيسهاالتيتلكعنالشمسعلىموجودملاحظيقيسها

.متحركقطارداخلأوالأرضعلىموجودملاحظ

سطحعلىموجودلملاحظالضوءسرعةفإنوبالتالي

العامخلالالأرضسرعةلتغييرنتيجةتتغيرسوفالأرض

الشمس.حولرحلتهاتكملبينما

نأعلىتنصالتيالنظريةالزمانذلكعلماءتبنى

حعسبالكونفيالأشياءكلخلالهتتحركالذيالأثير

الحكميتموبالتالي.متحركغيرإسناديإطارهواعتقادهم

.الإسناديالإطارلهذابالنسبةالأخرىالحركاتكلعلى

أنهأو،مرنصلبأومائعهوالأثيرأنالتصوركانوقد

وأنهالمواد.تكونالتيالذراتبينالموجودالفراغكليملأ

.الأرضحركةمطلقايقاوملا

ويمكن.ساكنةحائطساعةمنأبطأوكأنهاالقطارفيلمراقببالنسبةمتحركةحائطساعةتبدوالنسبيةن!يةحمسبوالزمنالنسبية

هأدظا!كلويب!.الثانيةفيكم6.992!2وهيالضوءسرعةتقريئاتعادلبسرعةالساعةتحركتإذاالتأثيرهذاملاحطة

الثانية.فيكم0002042بسرعةيسيرتخيليقطهارفيتجريوهيالحائطساعةتجربة

توان6بعد

ثوأنبعد-6
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ساعدتالتىالعديدةالتجاربمنتجربةأشهروكانت

مايكلسونوضعهاالتىتلكالأثير،نظريةهدمعلى

الضوءلسرعةقياسهمافعند.أم887عامفيومورلي

الشمس.حولالأرضبحركةمطلقاتتأثرلاأنهاوجدا

الإطاركانمهماثابتةسرعةللضوءفإنهذاوعلى

لتجربةالعمليةالنتيجةهذهبدتوقد.الإسنادي

نأنتوقعإنناحيثالشيءبعضغريبةومورليمايكلسو!

التيالسرعةعلىتعتمدمتحركلشيءالمقيسةالسرعة

الراصد.بهايتحرك

كلعلىينطبقالنسبيةمبدأأنأينشتاينأكدوقد

لاآخرقولوفى.الكهرومغنطسيةأوالميكانيكيةالظواهر

للظواهرمتحركغيرأوخاصإسناديإطارهناكيوجد

الكهرومغنطيسية.

فىالخاصةالنسبيةلنظريةالأساسيةالأفكارتوجد

النسبيةمبدأصلاحيةهوالأول.لفرضينالرياضيةالصياغة

الموجاتسرعةأنهوالثانيوالفرضالظواهر.لجميع

ولاثابتةالفارغالفضاءفىالضوءأوالكهرومغنطيسية

الراصد.سرعةأومصدرهاسرعةعلىتعتمد

التاليةالاستنتاجاتإلىرياضيةبوسائلالتوصلتموقد

الفرضين:هذينمن

جسميستطعلاالخاصةالنسبيةنظريةعلىبناء-

الضوء.سرعةمنأقلبسرعةإلاالتحركمادي

القطارلمساعةسرعةمتحركقطارفيشخصقارنإذا-

بهامرالتيالمحطاتفىالموجودةالمتعددةبالساعات

إيقاعمنأسرعالقطارساعةإيقاعأنيجدفسوف

تبدوالاخرىالناحيةومن.الأرضعلىالموجودةالساعات

الذيالقطارساعةمنإيقاعاأسرعلنظارهاالمحطةساعات

تكنلمإذافقطملاحطهويمكنضئيلالتاثيرهذابها.يمر

الضوء.سرعةمنكثيراأقلالقطارسرعة

لراصدبالنسبةواحدوقتفيحادثتانوقعتإذا-

فوقلراصدبالنسبةآنيتينلاتكونانفإنهماالقطارداخل

.لأرضا

علىلراصديبدوالقطارداخلمستقرشيءأيطول-

فيهيتحركالذيالاتجاهفيقصرقدكانلوكماالأرض

القطار.

قابلةالكتلةأنهوالاستنتاجاتهذهأهمكانربما-

الناحيةفمن.لممرعتهبزيادةتزدادجسمكلكتلةللتغير:

ساوتإذالانهائيةمتحركجسمكتلةتصبحالنظرية

منالحقيقةهذهمنالتأكدتموقدالضوء.سرعةسرعته

جسيمسرعةوصلتماإذاأنهؤجدفقد.التجاربخلالما

كتلتهضعفتصبحكتلتهفإنالضوءسرعةمن86%إلى

.السكونحالةفييكونعندما

هيوطاقتهجسيمكتلةبينالعلاقةأنأيضاالنظريةوتبين

مرئممرعةفيمضروبةالكتلة-الطاقة21ثك-ط

مرئفيمضروبةكتلتهتساويالجسيمطاقةأنأيالضوء،

يختصفيمابالغةعمليةأهميةالعلاقةولهذهالضوء.سرعة

ذرةنواةمنطاقةتتحررفعندما.الذرةنواةمنالطاقةبتحرير

الكتلةوتكون،أخرىعناصرذراتتتكونمثلااليورانيوم

يعنيوهذا.اليورانيومذرةكتلةمنأقلالذراتلهذهالكلية

طاقة.إلىتحولقداليورانيومذرةنواةمنجزءاأن

الموجودةالطاقةمقدارأن2ثك-طالقانونويبين

000.0007022)000-واحدةيورانيومذرةنواةفي

كتلتهاكلتحويلتمماإذاالكترونفولت11(81ة2.)2

تحريرإلىاليورانيومذرةنواةانشطارويؤدي.طاقةإلى

هذهولكن.النواةفيالختزنةالكليةالطاقةمنفقط%.،ا

كاثلةكميةلحرقنتيجةتتحررالتيالطاقةعلىتزيدالكمية

ضعف.بم!يونالكيميائىالوقودمن

منالكثيرصحةإثباتفيمتباينةتجاربساهمتوقد

استخدمام،138عامففي.بالنسبيةالمتعلقةالاستنتاجات

إيقاعأنووجد.متحركةكساعةهيدروجينذرةآيفزهـ.إ.

لوعمايقلعاليةبسرعةمتحركةهيدروجينذرةتذبذب

بالنسبةأينشتاينماتوقعهمعتماماهذاوينطبق.ساكنةكانت

ترددفيكتغيرالتباطؤهذاويظهر.متحركةحائطاسساعة

النظريةحمسبالمتوقعالكتلةتغيرويلاحظلها.الطيفخط

فيتستخدمآلاتوهي.المعجلاتفيالخاصةالنسبية

إلىالأخرىالنوويةوالجسيماتالإلكتروناتتعحيل

النووية.الخواصلدراسةاللازمةالعاليةالسرعات

صيغةمنكوفسكيهـ.الرياضياتوضحكلالموقد

فالخطام.709عامفيالنسبيةللنظريةمعينةرياضية

نقطةأينوقعونستطئأنفقط.واحدبعدلهالمستقيم

يأعنالنقطةهذهبعدبقياسالورقمنشريحةعلى

نستطعولذلك.الشريحةجوانبمنمتعامدينجانبين

كلأما.بعدانلهاالشريحةنقطمننقطةأيإننقولأن

.وعرض،طول،ارتفاعأبعاد:ثلاثةفلهاالفضاءفىالنقط

كماالفيزياءففى.مهمةأخرىواحدةحقيقةهناكولكن

الثورةبدأتوأينمتى.حداثمبننتعاملالتاريخفي

أقلللأرضيصبعوأينمتى؟.المثالسبيلعلىالفرنسية

عنيعبرأنفينبغى؟.الشمسحولدورانلسرعة

فكرةإلىهذاويؤدي.بثلاثةوليسأعدادبأربعةالأحداث

أين؟السؤالعنتجيبالأبعادهذهمنثلاثةالرائ.البعد

وتتطلبمتى؟السؤالعنالإجابةالرابعالبعدويتولى

كبعدالزمنفكرةالمشخدام"!؟"!متىالسؤالعنالإجابة

بأربعةالأشياءعنالتعبيريكوكأنفينبغي،ثمومنرالغ،

أبعاد.
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ومتى؟ماحادثةوقعتأينالسؤالعنالإجابةوتصبح

لأننظراالخاصةالنسبيةنظريةحسبصعوبةأكثر

الساعاتوكذلكأطوالها،تتغيرالمثالسبيلعلىالقضبان

عملها.أثناءبهاتتحركالتىللسرعةتبعاإيقاعهايتغير

بالنسبة؟ومتى؟أينالسؤالينعننجيبأنلابدهذاوعلى

العلاقاتبدلالةأومحدد،متحركنظامبدلالةمعينةلحادثة

وأينمتىعرفنالوالمثالسبيلفعلى.متحركيننظامينبين

بسرعة،المتحركقطارناعلىموجودلمراقبحادثةوقعت

وأينمتىمعرفةنستطجعفإنناالقطارسرعةعرفناوإذا

.الأرضسطحعلىلمراقببالنسبةنفسهاالحادثةوقعت

نجدكيفالخاصةالنسبيةلنظريةالريا!يالشكلويرينا

عنواحدنظامفيماحادثةتفرقالتيالأربعةالأعدادهذه

لهليسمتى؟السؤالأنويريناآخر.نظامفيمماثلةحادثة

الذيالنظامعلىتعتمدعنهالإجابةلإنمطلقمعنى

.نختاره

العامةالنسبيةنظرية

أكثرالنظريةهذهعنتعبرالتيالرياضيةالعلاقات

نظريةوتغير.الخاصةالنسبيةعنتعبرالتىتلكمنتعقيدا

سيطرتالتيالجاذبيةعنالقديمةالمفاهيمالعامةالنسبية

وحسب.نيوتنإسحقعصرمنذالفيزيائيةالعلومعلى

علىتعتمدجسمينأيجذبقوةفإننيوتنإسحقماقاله

نجمجاذبيةوتأثيربينهما.والمسافةالجسمينمنكلكتلة

كلهالفضاءخلالنفسهااللحظةفيبهنحسأنيمكن

عنالبعدزادكلماتتناقصالجاذبيةهذهقيمةأنرغم

تنتشرفإنهاالكهرومغنطيسيةللموجاتبالنسبةأما.النجم

أبعدإلىالقيمةثابتةولكنهاعطمةبسرعةالفضاءفي

معرفتناوبسببالضوء.سرعةهىالسرعةوهذهالحدود

فكرةرفضإلىنميلفنحنالكهرومغنطسيللإشعاع

غيربسرعةالفضاءخلالوالأحدأثالافكارانتقال

الاضطراباتهذهبأنالاعتقادإلىونميل.محدودة

السرعةهذهأنإلاالعظمبالغةبسرعةتنتقلوالتأثيرات

القيمة.محدودة

النسبيةلنظريةالأساسيةالأفكارأيخشتاينبينوقد

ساكنامصعداافترضنافإذا.تخيليةتجربةخلالمنالعامة

تسقطلنالكرةهذهفإنبداخلهكرةوأطلقتالفضاءفي

إلىالمصعدهذاتسارعفإذاالفضاء.فيعائمةستصبحبل

أسفلإلىتهبطالكرةسيرىالمصعدداخلمراقبافإنأعلى

الجاذبية.تأثيرتحتكانتلوكما

أرضيةلأنأسفلإلىتسقطوكأنهاالكرةوتبدو

إلىتتسارعكأنهاالمصعدخارجمنللناظرتبدوالمصعد

كلتبدووهكذاالفضاء.فىالمعلقةالكرةنحوأعلى

المصعد.داخلالموجودللمراقببالجاذبيةالمرتبطةالتأثيرات

وينصالتكادؤ.مبدأالظاهرةهذهعلىأينشتاينأطلقوقد

جاذبيةبقوةجسمتاثربينفرقيوجدلاأنهعلىالمبدأهذا

كلتافىفالنتيجة.متسارعإسناديإطارداخلبوجودهأو

إلىالمبدأهذاخلالمنأينشتاينوتوصل.واحدةالحالتين

الإطارانحناءتسببأوتشوهالفضاءفيالموجودةالمادةأن

يسمىماهيالانحناءهذاونتيجةالفضاء.فيالإسنادي

وصف)المستوية(الإقليديةالهندسةتستيمولا.بالجاذبية

غيرهندسةأينشتايناستخدم،ولذلك.منحنفضاء

.ريمانهندسةتسمىالإقليديةالهندسة

ماكوكبدورانسببفإننيوتننظريةوحمسب

أما.الشمسفيهاتؤثرالتىالجاذبيةقوةهوالشمسحول

أقصريختارالكوكبفإنالعامةالنسبيةنظريةحسب

هذاشكلويتغيرالأبعادرباعيالعالمخلالممكنمسار

بحقيقةالأمرهذامقارنةويمكن.الشمسوجودفىالمسار

منبدلأدائريامساراالمحيطتعبرطائرةأوسفينةأياتخاذ

مسافةأقصرخلالمننقطينبينللانتقالالمستقيمالخط

العالمفيالضوءوأشعةالكواكبتنتقلنفسهاوبالطريقة

الأقصر.المسارمتخذةالأبعادرباعى

حطتاكتشافاتثلاثةإلىالتوصلالانحتىتموقد

لتنبؤاتتجريبىبتأييدللنسبيةالعامةأينشتايننظريةمنها

الاختلافاتهذهأنورغم.نيوتننظرياتمعفيهاتختلف

إلىنيوتننظريةتطيقويؤدي.مقيسةلكنها،كبيرةليست

قماهوالشمسحولعطاردكوعبمدارأنإلىالتوصل

هذامدارفإنللنسبيةالعامةالنظريةحسببينماناقص

هذاولكن.ناقصقطعأيضاهوالشمسحولالكوكب

هذاحركةاتجاهفيشديدببطءيدورالناقصالقطع

قوسيةثانية43بمقدارالناقصالقطعهذاويدور.الكوكب

063أي036علىتحتويالكاملة)الدورةقرنكلفى

ولكنالصغربالغالتأثيروهذاقوسية(.ثانية866ة0*

الشمسإلىالكواكبأقربهووعطارد.ملاحطهتمت

للكواكببالنسبةكثيراأقلالنسبيالتأثيروسيكون

.الأخرى

كسوفأثناءالسماءمنلجزءصورةأخذناوإذا

صورةأخذناثم،المنكسفةالشمسمنوبالقربالشمس

فإنبقليلذلكبعدالسماءمننفسهللجزءأخرى

ويفسر.النجوملكلنفسهاالأوضاعتبينالنالصورتين

الضوءشعاعبأنللنسبيةالعامةالنظريةحعسبذلك

ينحرفالشمسحافةمنبالقربوالمارمانجممنالمنبعث

فيالشمسيةالجاذبيةمنحنياتبسببالأصليمسارهعن

رؤيةعدمسببهوالضوءفيالجاذبيةوتأثيرالفضاء.
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العظمبالغةتكونالأسودالثقبفجاذبيةالسوداء.الثقوب

أسرها.منالهروبمنالضوءتمنعبحيث

بعضأنالسنينمئاتمنالفيزياءعلماءعرفولقد

خطوطتعطيالتوهجدرجةإلىتسخنعندماالعناصر

الخطوطتلكفحصويمكن(ملونة)خطوطامنتظمةطيف

الطوليزدادأينشتايننظريةوححسب.المطيافبوساطة

وينتج.الجاذبيةبسببماجسممنمنبعثلضوءالموجي

الحمراءالنهايةنحوالطيفلخطوطإزاحةذلكعن

التجاذبية.الحمراءبالإزاحةالإزاحةهذهوتسمى.لللإف

هذهأرضناعلىلعنصرالطيفخطوطفحصنافإذا

ماإذانفسهالعنصريعطيهاالتيالطفبخطوطوقارناها

خطوطفإنالخجوم،مننجمعلىأوالشمسعلىوجد

منقليلاأكثرالأحمرنحوإزاحتهاستكونالأخيرةالطف

عامففي.الحقيقةهذهالتجاربأكدتوقد.الأولى

.أوجى.باوند.فر.الأمريكيانالعالماناكتشفأم069

الأرضية.الجاذبيةمجالعنالناتجةالحمراءالإزاحةربكا

ترددعلىالأرضسطحعنالارتفاعتأثيربقياسوقاما

عنأبحاثبإجراءالعلماءمنكثيرويقوم.جاماأشعة

علىتحسيناتإدخالإمكانيةودراسةالعامةالنسبيةالنظرية

إلىالعامةالنظريةتشيرالمثالسبيلفعلى.النظريةهذه

تحملكماالجاذبيةقوةتحملتجاذبيةموجاتوجود

خلالمنبعديمكنولمالضوء.الكوومغنطيسيةالموجات

التجاذبية.الموجاتهذهمثلكشفإلىالتوصلالتجارب

والقوىالجاذبيةقوىجمعالعلماءيحاولكذلك

المجالنظريةتسمىوأحدةن!يةفيالكهرومغنطيسية

.الموحدة

أخرىوأفكارالنسبية

نأيمكنعملإطارالنسبيةالنظريةأفكارتكون

كلالنسبيةغيرتولقد.الطيعةقوانينكليحتضن

أثرتوقد.والزمنالفضاءعنوالفيزيائيةالفلسفيةالمفاهيم

البعيدةالعوالمعنالحدسيةوأحالمميسناتصوراتنافي

هذهبعضومازال.الدقيقالذرةعالمعنوكذلكوالنجوم

هل:التساؤلذلكومثالموجودأ.التساؤلاتأوالشكوك

زالفماكرويا.سطحاأومستوياسسطحايمثلككلكوننا

الكثيرهناكلأنالسؤالهذاعنالإجابةالممكنغيرمن

توزيعحولالوضوحعدممنوالكثيرالختلفةالنظرياتمن

.الكونفيالمادة

وتعتمدككلالكونوصفالنظرياتكلوتحاول

فحمسب.العامةللنسبيةالرياضيةالمباد!ئىعلىذلكفي

نقطةمنمنبعثاضوئياشعاعافإنالنظرياتبعض

نقطةإلىجداطويلزمنبعديعودالفضاءفىاختيارية

أرضنا.حولرحلةفيمسافرمثلذلكفىمثله،مغادرته

خطفىالفضاءخلالمنزلكمنرحلةبدأتفإذا

بدأتالتيالنقطةإلىمستقبلاتعودفسوفمستقيم

المسافرأوالضوءفإنأخرىنظرياتوحعسبمنها.

لوالفضاءخلاللهانهايةلارحلةفييستمرسوف

مستقيما.مسارااتخذ

غيرمنفإنهنجاحمنالنسبيةنظريةحققتهماكلورغم

فالفيزياء.خاطئةالنيوتونيةالفيزياءبأنالقولالصحيح

الدراسةمح!الأشياءسرعةتكونعندماتنطجقالنيوتونية

نقابلهاالأشياءهذهومثلالضوء.لسرعةأضسبةباصغيرة

الفيزياءتطيقيمكنهذاوعلى.الخاصةحياتنافىيومكل

اليومية.مشاكلناعلىالتقليدية

الجاذبيةعننيوتننظريةأنالفلكعلماءوجدوقد

حذاوضعتالنسبيةنظريةولكن.حساباتهمتوافق

.بنجاحالنيوتنيةالفيزياءتطجيقفيهايمكنالتيللمساحة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكهرو!عمطيسيةالحاديةأبرتأيششاي!،

التداحلمقياسالأسودالتقبالرالعالحعد

الكبرىالموحدةالمظرياتالميزساءالتاشود

مسينيا.:انظر.سمتور

مجموعتينتقاطعخلالمنالقماشصنععمليةالئسج

وتشتمل.أسفلوالأخرىأعلىإحداهماالخيوطمن

والأقمشةالبطانياتمثلكثيرةأنواععلىالمنسوجات

منمغزولةخيوطاممتخدامللنساجينويمكنوالسجاد.

وتشمل.الصوفأوالحريرأوكالقطنالطبيعيةالألياف

وهيوالأورلونالنيلونمنكلاالقويةالصناعيةالألياف

.الاستعمالشائعةألياف

المرنة.الموادلمعظمالرقيقةالشرائحنسجكذلكيمكن

السنين،منآلافعدةمنذالنسجالإنسانتعلمولقد

النخلوجريدالنباتأوراقوأعناقالعشبامشخدمحيث

فيالحرفيونالعمالولايزال.الرقيقةالخشبيةوالشرائح

هذهمثليستخدمونالعالمأنحاءجميعفىالحاضروقتنا

.الأخرىوالأدواتوالقبعاتالسلاللنسجالألياف

أخرىمنتجاتصناعةفيمهمادوراالنسجعمليةوتؤدي

الإطاراتوأحزمةالمعدنيةوالسياجاتالمناخلمثل

المطاطية.

منكلفيالأساسيةالصناعاتمنالنسجوعملية

أخرىوبلدانالأمريكيةالمتحدةوالولاياتوروسيااليابان

الفنانونيعر!حيثشائعةالنسجعمليةأنكما.كثيرة

فىفنيةوأعمالللوحاتمزخرفةبضابنسجيةللبيع
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ويصمم.والمتاحف،العرضوصالات،الفنونمعارض

بالألوأنغنيةمنسوجاتويحيكونالناسمنالعديد

هواية.بوصفها

النسجأنواع

للنسج:أساسيةأنواعثلاثةالنساجونيستعمل

نسج3-المضلعالنسج2-.العتابيأوالنعمئالعاديأ-

باسمالنسجمنتعقيداالاكثرالأنوأعوتعرف.اسماتان

مجموعتينمنالنسجأنواعجميعوتتألفالفاخر.النسج

الأرضية،أوالسداةبخيوطإحداهماتعرف،الخيوطمن

يقومالقماشولعملالإطار.أوالنولعلىطولياتمتدوهي

المعروفةالأخرىالمجموعةخيوطشدبتكرارالنساجون

السداة.علىمتعامدبشكلاللحمةأوالحشوبخيوط

النسجأنواعأبسطيعتبر.العتابىأوالعاديالنسج

منالنوعلهذاالفرديةالصفوفوفيانتشارا.وأكثرها

وفوقالأولالسداةخيطتحتاللحمةخيطيمررالنسج

خيطيمررالزوجيةالخطوطوفيوهكذا،الثانيالخيط

الثاني،الخيطوتحت،الأولالأسعالرخيطفوقالحشو

بنيةذاتقويةأقمشةالمحكمالنسجهذاوينتجوهكذا.

بالحياكةالمعدةالأنسجةوتضم.التحملوجيدةمستوية

.والبركالوالموصليالجنغامالعادية

تكونحيث،البسيطالنسجمننوعالسليوالنسج

مثلفي.نعمئالعسلالبنيةمثلوخشنةغليظةالنسجبنية

اكثرأواثنينتحتاللحمةخيطيررالنسجمنالنوعهذا

الخيوطهذهمنالعددنفسفوقيمررثمالسداةخيوطمن

حالتهالنسجعلىالطريقةهذهوتضفيوهكذأ.

الفضفاضة.

قماشاالمضلعينئالنسج)التويل(.ا!لفملعالنسج

كليعترضالنوعهذاوفي.مائلةبارزرةخطوطذاقويا

خيوطمنأربعةأوثلاثةأوخيطيناللحمةخيوطمنخيط

زائدعرضإيجادإلىيؤديمماالواحدةالمرةفيالسداة

العرضهذاخلالمنالمزخرفالنسجويحتفظ.للنسج

صفويتئثل.الاستخدامتكراررغمبهيكلهالمضاف

صفكلنمطيبدأأنعلى.النمطنفسالحشوخيوطمن

الذيالصمفنمطيسارأويمينإلىقليلاتقعنقطةمن

الخيوطمنسلسلةالمضلعالنسجأسلوبمنوينتج.يسبقه

عنمختلفةنماذجإيجادالنساجوبإمكانالنسئ.فيالبارزة

متنوعة.ألوانذاتخيوطوإضافةالنسجاتجاهتغييرطريق

النسجمنالامشخدامالشائعةالمنسوجاتوتضم

وينتج.والصرجوالجبردينوالفلانيلةالدنيممنكلأالمضلع

بإحكاممنسوجةقويةأقمشةالمضلعالنسجأسلوب

الرجالية.والبزاتالعملوملابسالمعاطفلعملتستخدم

ناعمةأنسجةنممئالساتانمنينتج.الساتاننسج

والساتينالدمقسمثل،الزخرفةوشديدةومنمقةفاخرة

حوالىالنسجهذافياللحمةخيوطوتغطي.والساتان

دونالبارزالخيطرؤيةويمكن.السدأةخيوطمنخيطاا2

سمهلالساتانيالنسجوقماش.مكبرةعدسةاستخدام

الستائرلعملالقماشهذاويستخدم.والتسيبالتمزق

الرسمية.والملابس

وتراكيبتصاميمالفاخرالنسجينتجالفاخر.النسج

فياللحمةغزلخيوطوتكون.الأنسجةمنمتنوعة

تنتشرحلقاتهيئةعلىمعقودةأومقطوعةالوبريالنسج

النسجويضم.الفرائيالبناءلتعطيهالنسجسطحعلى

الأنسجةأنواعبعض

كأ!!

-3!8**!

أنواعأسهليعتبرالعتابيأوالعاديالنسج

خطفيالمتقاطعةالحيوطتنسج.النمسج

بعض.فوقلعضهاواحدطولي

فيمنحرفةح!وطايشكلاللضلعالنسج

وقتفيفتلفالمتقاطعةتلكأما،النسج

قليلايميلبحيثنمطكلمساريبدأواحد.

سبقه.الديالمسارعناليمينأواليسارإلى

مترهـكالرايوننسجعنهيحتجالساتاننسج

متقاطعحيطكليشكلوالحرير.والساتان

لامع.ناعمسطحعهينتجممالفة12
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والقماش،الزغبالخملىالمتينالقطيالقماشالوبري

النسجويعملالسجاد.أنسجةومعظموالخملىالوبري

بالأخرىمنهاكلالقماش!منطبقتينربطعلىالمزدوج

دفئا.أكثروجعلهامضاعفةقوةالمنسوجاتلإكساب

)القماشوالجوخالمعاطفوقماشالبطانياتنسجويكون

الشبكىوينئالنسج.مزدوجاالتنجيدوقمالث!المتجعد(

ممامحكمغيرأيومفككارقيقانسجا(الشاش)حياكة

هذهفىالسداةخيوطوتنظمالوزنوخفيفش!فافايجعله

ويصنع.خيوطحولتتلولبأوتجدلأزواجفىالحياكة

بأسلوبالطبيعيوالحريرالصناعيوالحريرالقطنمنكل

الطريقةبهذهالمحاكةالقطنأنسجةمنوتصنعفاخر.

الخفيفة.والأقمشةالجذابةوالستائروالحريرالرايونقماش

النولعلىالنسج

التراكيبنفسالأنواللجميع.النولعملكيفية

ينسجحيثنفسهابالطريقةوتعملتقريبا،الأساسية

خشبىأومعدنيإطارعلىجمئالأنوالفيالقمالق

للأرضية.وموازالنولمقدمةفيموضوع

بلفوذلك،البدايةفيآلنولفىالخيوطالنساجينظم

توجدالسداةبشعاعتعرفأسطوأنةعلىالسداةخيوط

خيوطمنخيطكلذلكبعدويمرر،النولخلففي

منأكثرأوإطارينأوواحدإطارخلالمنالسداة

الففائر.باسمتعرفالتيالرأمميةالفوارزأوالإطارات

النسج.تعقيددرجةعلىبناءالضفائرهذهعددويتحدد

خلالالضفائرهذهفيالسداةخيوطمنخيطكلويمرر

العديدةالأسعلاكأوالأوتارأحدفيتقعضيقةفتحة

!مالساعةديام7حوالىنسحبمكنهافمخمة،تجاريةآليةأنوال

.الوزنتقيلةالعاديةالأنسحة

علىالسنانيروتحافظمشارة(.السنانير)جمعباسمالمعروفة

وتشد.التشابكمنوتمنعهاأماكنهافيمعزولةالخيوطبقاء

النسج.إطارعلىذلكبعدالسداةخيوط

وأاللفبكرةعلىالحشوأواللحمةخيطالنساجيلف

البكرةوتوضع.البكرةباسمكذلكالمعروفةالخيطمسلكة

يعرفالخشبأوالمعدنمنالشكلمستطيلصندوقفى

خيطسحبفيالإبرةمقامالمكوكويقوم.المكوكباسم

عمليةوتبدأوتحتها.السداةأوالأساسخيوطفوقالحشو

المرقمةتمسكالتىالضفائرطقميربالنساجعندماالنسج

خلالهيمرربالسممة،يعرففراغابذلكمحدثافرديا

طقمالنساجيخفضوأخيرا.اللحمةخيطومعهالمكوك

فىحديثانسجهالذيالصفويضمالفرديةالضفائر

ا!لشط.أوا!لفمرابباسمتعرفأداةبوساطةمكانه

طقممقدمةفىموضوعإطارفيالغزلمشطويوجد

المشطكأسنانأسنانالمشطولهذالها.وموازياالضفائر

هذهوتقوم.فولاذيةأسلاكمنمصنوعةولكنهاالعادي

اللحمةخيوطصفوفمنصفكلبدفعالأ!نان

النسج.وتثبيتلشدأماكنهافيبإحكامودمجها

النساجيقوماللحمةخيطمنالثانيالصفولن!ج

بينالفجوةخلالالمكوكويمرر،الثانيالضفائرطقمبرفع

الحشوخيوطمنصفنسجويشتمل.الأساسخيوط

يدعىعمودحولالجاهزالقماشويلف،العمليةنفسعلى

.النولمقدمةفىالسداةمطواةأوالمئزرلفافة

:الأنوالمنأساسياننوعانيوجد.الأنوالأنواع

يأهواليدويوالنول.الاليةالأنوالواليدويةالأنوال

الرأسى.الموللاستحدامالسمح
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عمتحرفةالنسجحر!ظ

آلافمنذالعالمأرجاء

الفتاةهذهتسمج.السنين

صوفيةيسجادةالتونسية

تقليديةلقولقذات،ملونة

أرضيانولأمستخدمة

بدارها.كبيرا

المنضدةنولمثل،آليمحركبوساطةيشغلأويدارلانول

الأرضية.نولأو

علىوتوضعنقلها،يمكنمدمجةآلةالمنضدةونول

المناضدأنوالوتستطعآخر.مستوسطحأيأومنضدة

بينشراوحبعرضقمالقنسجوالمتنوعةالمتفاوتهبأحجامها

علىعادةالمنضمديةالأنوالوتشتمل.سم9.-02

فيهايتحكمالتيالضفائرمنأطقمثمانيةإلىطقمين

الخيوطوتنظميدويا.العتلةوخفضرفعبوساطةالنساج

الأنوالمعظممنكلفةأقلوهوالمنضدةنولفيبسهولة

مرهفايكونقدالمنضدةأنوالعلىالن!جأنإلا.الأخرى

أطقموتشغيلالمكوكإدخاليلزمهالنساجلأننظرا

ينسجه.صفكلبعديدوياالضفائر

عرضهاويتراوحوثابتة،الحجمكبيرةالأرضيةوأنوال

أطقموخفضبرفعالنساجويقوم.سما505-0بين

دواساتعلىالضغطخلالمنالأرضىالنولضفائر

ليستطيعالنساجيديهذاالعملأسلوبويحرر.بقدميه

الحبالنسج

الضفائر،أطقمبينالفجواتخلالمنبتناغمالمكوكتمرير

ومتعةسرعةللعملالنظاميالتكرارهذايضيفولذلك

النسج.عمليةأثناءكبيرة

ملايينالكهربائيةبالقدرةالمدارةالاليةالأنوالتنتج

فىالتجميعخطوطعلىسنوياالمنسوجاتمنالأمتار

الكهربائيةأوالبخاريةبالقدرةالاليةالأنوالوتدار.المصانع

الياتعبئتهاتعادمكوكاتالأنوالولهذه.المائيةأو

أما،الساعةفىكم79إلىتصلبسرعةالتحركوسامكانها

أكبربسرعةفتتحركالاليةالأنوالضفائروأطقممضارب

متابعتها.للعينيمكنمما

نولبدونالنسج

نولدونللنسجعدةطرقاوالمهتمونالفنانونطور

ورقأشرطةتقوم،المثالسبيلعلى،الورقنسجففي.آلي

النساجيقومحيثمعا،واللحمةالسداةمقامالإنشاءات

الجدرانوملصقاتالحصرلعمليدوياالأشرطةبحبك

.أخرىزخرفيةوأشياء

السدونسج
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مكوك
طارإمير!سا

مكوك

صورةإطارباستعمالسيطيدويلولعمليمك!.بسيطيدوينول

فيها.السداةحيوطلتتبيتوأسفلهالإطارأعلىلىالمساميروتتبت

وقطعتالىإبرةوتقوممصرباالشطتستحدمنساجةالصورةهذهوتظه!

.المكوكاتمقامالمقوىالورتمن

الهنديالغطاءبن!جيعرفماأوالإصيعنسجوفي

إحدىعندببعضهاالحبالمنقطععدةتربطالمضفر

القطعمنأطولحبلويخاط،السداةمقاملتقومنهاياتها

القطعوأسفلفوقالسدأةبعقدةكذلكمتصلالأخرى

الفنانينبعضوينسج.والإطاراتالأحزمةلعملالطولية

مناخلباستعمالأخرىوأشياءالمبرومةوالحبالالقضبان

ثنىالنساجباستطاعةيكونحيث،للثنيالقابلةالسللث

مجسمة.أشكالهيئةعلىالمزخرفالسلك

الورقمنقطعةمنمصنوعنولاستخدامويمكن

الل!أوانيعليهاتوضعالتي-القواعدحصرلنسجالمقوى

ومحافظالقدورحملوفوطالمنضدةفوقوالأطباق

متساويةمسافاتعلىالمقطوعةالثقوبوتحافظالنقود.

علىوقاعدتهالمقوىالورقصندوقسطحعلىومنتظمة

عصابوضيعالنساجويقوممواضعها،فيالسداةخيوطبقاء

تدخلفجوةلإحداثبالتناوبوفوقهاالسداةخيوطتحت

اللحمة.بخيطمزودةإبرةخلالهامن

تاريخيةنبذة

نمئكيفيةالسنينآلافمنذالإنساناكتشف

الدقةوجهعلىلايعرفونوالمؤرخون.العشبمنالسلال

أنالمحتملمنولكن،الملابسنسجعمليةطورتمتى

الوسطىوأوروباالأوسطالشرقفيالحضاراتتكون

العامحدودفيالأنسجةصناعةتعلمتقدوباكستان

القديمةالجدرانرسوماتتظهرحيث،.مق0025

بداياتإلىتاريخهايرجع،المصريونأتقنهانسجأساليب

بينماالنسجالصينيونوتعلم..مق0005عام

واشتهرواالميلاد،قبلعشرالثالثوالقرن0052عام

الأنسجةلصناعةتستخدمكانتالتىالحريرخيوطبغزل

والدمقسبالحرير()المطرزالمقصبالنسجمثلالفاخرة

البويبلوقبائلأماوسوريا.حاليا()إيرانفارسبلادفى

الولاياتغربىجنوبفيالأخرىالهنديةالقبائلوبعض

القطخيةنسئالأقمشةبدأتفقدحاليا،الأمريكيةالمتحدة

ثنائيالنولوا!متخدم.الميلاديالثامنالقرنخلال

الثالثالقرنفيأوروبافىإطارعلىالمركبالأعمدة

كانالميلاديعشرالخامسالقرنوبحلول.الميلاديعشر

سبيلفعلىراقيا.تطوراتطورقدأوروبافىالنسجعفن

يعرففيمااراسمدينةفىالمهرةالنساجونأنتجأىالمثا

ودورالقلاعلتزيينوجميلةأنيقةمطرزاتبفرنسا،الان

.العبادة

الثورةخلالالن!جالاتفيتطورأكبروحدث

السرئالصناعيبالنموتميزتالتيالفترةوهى،الصناعية

القرنوبدايةالميلاديعشرالثامنالقرنخلالأوروبافي

إنجليزيمخترعطور،ام785عاموفىعشر.التاسع

انظر:.بالطاقةيدارآلينولأولكارترايتإدمونديدعى

جوزيفالفرنسيالخترعطوركما.إدموند،كارترايت

.ام108عامالجاكارحبكةباسمالمعروفالجاكاردنول

وأربطةمثقبةصفائحيةلوحاتالجاكارحبكةوتستخدم

يومناوفي.معقدةنماذجلنسجالخيوطلتوجيهأخرى

عاليةأنوالأالنسجشركاتمنالعديدتستحدمالحاضر

بالأسهمتعرفالتيالمكوكاتمنكبيرعددذاتالسرعة

وتتناولالكبير.الأحاديالمكوكمنبدلآ،القفازاتأو

النولبجانبالموضوعةاللحمةخيوطالقفازاتهذه

آخرنوعأييفعلكاأكبربسرعةالفجوةخلالوتمررها

.المكوكاتمن

لسجادواالبسط

الصحاعيةالتورة

الحرهـاليدوية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

قماشالمحود،السلالصناعة

السميجالخررف!

الأمريكيونالهنودحي!يمعزل

لعملالعديدةالتقنياتإحدىبالتصويرالنسخ

فيهاوتستخدم،التوضيحيةالرسومأوالوثائقنسئمن

الالةعلىالوثائقتكتبقدللضوء.الحساسةالمواد

الرلمسومتكونوقدباليد،تكتبأوتطع،أو،الكاتبة

مطوعات.أو،رسوماتأو،ضوئيةصوراالتوضيحية

بالتصويرالنسخا-هىالرئيعسيةبالتصويرالنسخطرق

النسخ3-اللمسيبالتصويرالنسخ2التسليطي

الكهروستاتي.بالتصوير
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القرنأوائلفيظهر.التسليطيبالتصويرالنسخ

التسليطةالناسخاتوتشمل.الميلاديعشرالتاسع

الةتأخذ.الفوتوستاتوآلة،الناسخةالتصويرآلةالشائعة

يحمضثم،الأصلمنضوئيةصورةالناسخةالتصموير

موجبة.نسخةعلىللحصولسالبةنسخةلإصدارالفيلم

علىوذلك،السالبعلىالتيالصورةعلىالضوءويسلط

النسخة.لإخراجتحمفالورقةوأخيرا،موجبورقة

منصوراتصغرأوتكبرأنالتصويرلالةويمكن

المايكروفيلم.نظر:ا.يكروفيلمالما

فيمرةلأولاستخدم.اللمسيبالتصويرالنسخ

الطريقة،هذهوفى.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

للضوء،الحساسةالسالبورقةمعتماسفيالأصليوضع

فيالسالبةالورقةتوضع،ذلكبعدللضوء.ويعرض

النعمئآلةفيالورقتانوتدخل،الموجبةالورقةمواجهة

غازمثلمظهرخلالمنالورقتانتمروهناك.اللمسي

السالب،علىالصورةالمظهرويظهرالماء.أوالنشادر

هيالموجبةالورقةوتصبح،الموجبةالورقةإلىويحولها

منالمماثلةوالأنواعالخططاتعملويتم.النسخة

اللمسي.بالتصويرالن!خبطريقةالمنسوخات

النسخطر!تىمننوع.الكهروستاتيبالتصويرالنسخ

الفيزيائي،كارلسن.فتشيعستر.اخترعهبالتصوير

السابقة،الطرقمنالعكسوعلى.ام389عاح!الأمريكي

جافةكارلسنعمليةفإن،سائلةمظهراتتتطلبالتي

.الجافالتصويرباسمالانمعروفةوأصبحتتماما،

وأحزامأو،أسطوانةشحنيتمالجافالتصويرفي

الأخرىالموادبعضأو،السيلنيومبعنصرمغطاةرقاقة

منالضوءفينعكس،الساكنةبالكهرباءللضوء،الحساسة

الشحنة،موجبةصورةفتتكون،عدسةخلالمنالأصل

الحساسالسطحعلى،للأصلالمظلمةالمناطقمعمتماثلة

الكهرباءمنشمحنتهالس!!يفقدبقيةأماللضوء.

علىالشحنةسالبحبر()مسحوقصابعوينثر.الساكنة

الصابغفإنتتجاذبالختلفةالشحناتولأن.السطح

موجبةورقةإلىالمحبرةالصورةتتحولثم،بالصورةيلتصق

وتصدر،الصابغالحرارةوتصهر.للحظةوتسخن،الشحنة

،الأخرىالكهروستاتيةالطرقبعضوفي.دائمةنسخة

عليهاالضوءتسليطشم،الأصلمنالمأخوذةالصورةفان

علىوليسخاص،بشكل،مصقولةورقةعلى،مباشرة

رقاقة.أوحزامأوأسطوانة

العملفيثورةأحدثتالتيالكهروستاتيةوالناسخات

واسعةمجموعةتؤديأنيمكن،النسخوصناعة،المكتبى

الثانيةفينسختينإصدارلبعضهايمكنإذ،الوظائفمن

منتخرجوهيمختلفةلأصولنسخاوتصنفتفرزوأن

الورقةجانبيعلىتطبعأنأخرىأنواعوتستطع.الالة

الملونة.الأصولوتنسخ،المنسوخةالصورةوتصغروتكبر

المكتبة.:أيضاانظر

النسخانظر:الكهروستاتى.بالتصويرالئسخ

الكهروستاتي(.بالتصوير)النسخلالتصوير

بالتصوير.النسخانظر:.الفوتوعرالمحيالئسخ

تتغذى.الكبيرةالجارحةالطورمندلعديداسمالئسر

ضعيفة،أرجلالنسورولمعظم.بالجيف-أساسا-النسور

ولجمئالنسور.الريشمن-تماما-عاريانوعنقورأس

وأبنئايكونوقد،اللونموحدوريع!قليلا،معقوفمنقار

غالبا-المكشوفةالمناطقفيالنسوروتعيش.أبيضأوأسود

بصروللنسوروأنتاركتيكا.أستراليا،عداالقاراتكلفي-

فيالحياةإلىالنسوروتميل.الطرانتحسنأنهاكماحاد

بالإناثالذكورتقترنالتزاوجموسموخلال.جماعات

فىأو،المائلةالجرفيةالصخورتحتالأرضعلىوتعشش

إلىبيضةالأنثىوتضع.الكهوففيأو،الخشبيةالكتل

رعايةفيمعاالابوانويشترك،اللونفاتحةبيضاتثلاث

الصغار.

هما،بعيدةصلةبينهماالنسورمنفصيلتانوهناك

وتستوطنالجديد.العالمونسورالقديمالعالمنسور

فتستوطنالثانيةأماوإفريقيا،وآسياأوروباقاراتالأولى

والجنوبية.الشمالية:الأمريكتين

وأكبرنوعا.51منفصيلةتكون.القديمالعالمنسور

الذيالأسود،الأوروبيالنسرهوقاطبةالأنواعهذه

أساسا--الطائرهذاويعي!.الرماديالنسرأيضايسمى

جبالفيهابماالممياووسط،المتوسطالبحرمنطقةجبالفي

مدىيصلكما،سم11.إلىطولهويصلالهملايا،

غالباالشرسالنوعوهذا.م5.2منيقربماإلىجناحيه

بالجيف.ليتغذىالأخرىالنسوريطردما

،العظامكاسريسمىوقويكبيرآخرنسروهناك

النسرفيهيعيشالذينفسهالجغرافىالمدىفييوجد

لأن،اللحيةذاالنسر-أيضا-ويحسمىالأسود،الأوروبي

يكسرقدالنسروهذا.ذقنهتحتلمموداءريشاتمنلحيةله

ثم،طيرانهأثناءعلمنالصخورعلىلمالقائهاأحياناالعظام

.العظامانظر:كاسرمنها.يخرجالذيالنخاعيأكل

الإفريقية،القارةمعظمفيالمصريالنسريعيش

القارةشمبهحتىوشرقا،المتوسطالأبيضالبحرومنطقة

بإلقاءيكسرهالذي،النعامببيضغالبايتغذىوهو.الهندية

.بمنقارهعليهصغيرةأحجار
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فىفيوجدانالنخيلجوزونسرالرألرأبيضالنسرأما

الرأسذوالنسرويصطاد.الكبرىالصحراءجنويإفريقيا

السحاليجانبإلى،الصغيرةالظاء-أحيانا-الأبيض

بالزيت-أساسا-فيتغذىالنخيلجوزنسرأما.والبشروش

النخيل.أشجارمنالجوزثمارمنعليهيحصلالذي

خمسة-أنواع!سبعةمنتكصنالجديد.العالمنسور

العالمنسورجميعوتتميز.الشماليةأمريكاتستوطنمنها

فينطرلهليسمناقيرها،فيألفيثقببوجودالجديد

الطائرجانبيأحدمن-الثقبذلكعبرالنظروعندغيرها،

المنقار.خلالالأخرىالناحيةرؤيةللمرءيمكن-

نسورأنواعأكثرمنالأسودالأمريكىالنسرويعد

جنوبيمنوجودهمناطقتمتدحيثشيوعاالشماليةأمريكا

ويصل،والأرجنتينتشيليوسطإلىالمتحدةالولايات

منفينتشرالروميالديكنسرأماس!.06نحوإلىطوله

رماديإلىبنيريشهولون،الارجنتينحتىكنداجنوبي

السوداء،النسورمنكلانجدالمناطقبعضوفي.زيتونى

الصغيرةالرأسمفراءوالنسور،الروميالديكونسور

شكلهافيتشبهالطيور،آلافمنأسرابفيمغاتحلق

اسمماء.فىالمتصاعدالدخانأعمدة

حيثللنظر،إثارةالنسورأكثرمنا!للكالنسرويعد

نتوءاتوعليهامتألقلونهاعميقةتجعداترأسهعلىتوجد

جنوبىمنالطائرهذاوينتشر.فاقعبرتقاليلونذاتلحمية

يقربماإلىطولهويصل،الأرجنتينشماليإلىالمكسيك

سم.07من
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تستخدماللصريةالنسور

النعامبيضلكسرالحجارة

السمرويقومبه،لتتعذى

منقارهمنالحجربقذف

عمقه.منقويةبدفعة

كاليفورنيما،كندور-أيضا-الجديدالعالمنسورومن

فقد.بالانقراضالمهددةالطيورأكثرمنواحدايعدالذي

حتىالمتحدةبالولاياتكاليفورنيافىالبريةفيعاش

حاليايوجدلكنه،العشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصف

ويصلسمأ04إلىطولهويصلفقط،الثريةالأسرلدى

كندورالنسرهذاأقاربومنأمتار.ثلاثةإلىجناحيهمدى

سابقهمنأكبرجناحيهفمدى،الجنوبيةبأمريكاالأندين

قاطبة.العالمفيالجارحةالطيورأكبريعدولذا،بقليل

الكندور.:نظرا

العربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.جر!ونسمر

)الطهيور(.

البلادفيالبريالحيوانانظر:.المصريالئسر

.)الطيور(لعربيةا

و!طالضثارة،كوكبةفينجمأسطعالواقعاف

الأرضية.الكرةمنالشمالىالجزءفيتقعنجومكوكبة

فيتألقاالأشدالنجمبأنهكذلكالواقعالنسرويعرف

إلىمائلأبيضبلونالواقعالنسرويظهر.القيثارةكوكبة

النسرحرارةدرجةوتبلغجدا.ساخنلأنهوذلكالزرقة

الأرضعنيبعدالواقعوالنسر.م000.01حواليالواقع

وسيصئبعد.الضوئيةالسنةانظر:.ضوئيةسنة26بنحو

.للأرضالشماليالقطبيالنجمعاما000133نحو

يعملفلكيصناعيقمراكتشفأم839عاموفي

حلقةوجود،الأرضحولويدورالحمراء،تحتبالأشعة

صلدةحبيباتمنمكونةرفيعةصخرطبقةأوعملاقة

قدالحبيباتهذهتكونأنالمحتملومن.الواقعبالنسرتحيط

التيالصغيرةالغباروحبيباتالغازيةالسحببقايامننمت

الدليليعطيالاكتشافهذاأنوالواقع.النجممنهايتكون

آخرنجمأيحولالحبيباتهذهمثللنموالوحيدالمباشر

تكونأنالفلكعلماءمنكثيريعتقدلذا،.الشمسكير

مجموعةوجودعلىيدلربماالواقعالنسرحولالمادةهذه

التكوين.طورفيشمسية

علم.،الفلك،الشمالنجمةأيضا:انظر

الورد.بمالكلابنسرينانظر:.البريالئسرين

الشائعاسمهورودايحملبرينباتالكلابلسرين

طولهايبلغشجيرةشكلفىينموالحلو،البريالورد

وبنيةمقوسةفهيسيقانهأماالمتر.ونصفمتراأحيانا

رفيعةواخرى،حادةخطافيةبأشمواكومغطاة،اللون

بعض،إلىبعضهامتقاربةالصغيرةأوراقهوتنمو.مستقيمة

شماحبوأسفلها،الخضرةداكنأعلاهاأوراقوهي

.الخضرة

مثلمة،وبتلاتها،هادئقرنفليلونالنباتولوردة

التوابل.رائحةتشبهطيبةرائحةوالأوراقالوردةمنولكل

الحشراتإليهاتنجذبالتيالورودأغلبعكسوعلى

الكلابنسرينوردةفإنفقط،اللقاححبوببسبب

هذايزهر.وبالرحيقاللقاحبحبوبالحشراتتجذب

المبماحمنمتفتحةورودهوتظل،الصيفأوائلفىالنبات

بيضيةثماراويحملالمساء.منمتأخرةلمساعةحتىالباكر
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هوالزهرةهذهوموطنأحمر.أوبرتقاليلونذات،الشكل

آسيا.وغربأوروباجنوب

والجيرية.الطباشيريةالتربةهيلنموهاتربةوأنعسب

المناظرلتحسينوتستخدمالأقطار،منكثيرفيوتزرع

الطبيعية.والستائرالتسويرفيتستخدمكماالطبيعية

الامميوية.الحلوىعملفيالزهرةهذهبتلاتمنويستفاد

احتلت،نصرانيةدينيةطائفةأعضاءالئسطوردون

تعاليمأتبعواوقدالميلاديالخامسالقرنفيبارزامكانا

نأزعمواوقد.القسطنطينيةمطرانكانالذينسطوريوس

-والإنسانالكلمة-شخصينذاتهفيوحدقدالمسيح

بحيث،وثيقةبدرجةمتحدينكاناالشخصينهذينولكن

مذهبولايعترفواحدا.شخصاتقريبايعدان

السلامعليهللمسيحأماالعذراءمريمبالسيدةنسطوريوس

وضعتمريمأنذلكمنبدلآيقولوهوإلاها،بوصفه

إلها.ذاتهفييكنولمإنسانا

نسطوريوس.أفسسمجمعأدانم431عاموفي

الجزيرةفىمزدهرةشيعتهوا!شمرتمنفياالنهايةفيومات

تنصيريةإرسالياتلهاوكانت،وفلسطينولمسوريا،العربية

مجموعتينإلىانقسمتل!ضهاومصر،والهند،الصينفي

إحدىالآنتعرفعشر.السادسالقرنبدايةفي

هداريحتويأوراقها.إلىالشحرةحدورمنشحركالنسغمننوع

النامىالطرفقر!ويتكولىمذابةمعدنيةوموادالماءالئكلى

النسعويتحرك.للمباتالمعدنيةوالموادالماءيدحلمهالديللجذر

ويصلالحدعأعلىإلىالحثنسيجتسحىنبايةأنسحةطبقةخلال

.الأوراقإلىأخيرا

إلىولاءهاوحولتالكلدانيينالنصارىباسمالمجموعتين

الأخرىالجماعةظلتبينما،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

عقيدتها.على

فييجريالذيالسائلالنباتعلمفييعنيالئسغ

منالوابنوعانفيويوجد.النباتاتوجذورسيقان

المعدنيةبالموادالمشبعالماءمنيتكونالأولالنوع:النسغ

فيطبقةخلالمنأوراقهإلىالنباتجذورمنويتحرك

منالمكونالنسغهوالثانيوالنوع.الخشبتسمىالجذع

مسيقانداخلالنوعهذاويتحرك.النباتبغذاءالمشبعالماء

إلىالغذاءحاملااللحاءتسمىطبقةخلالومنالنبات

تخزنه.أوتستهلكهالتيالنباتأجزاء

قربالخشبنسغتحركيبدأالنسغ.يتحرككيف

والموادالماءخلالهمنيدخلحيثللجذرالناميالطرف

منالمعدنيةالمشئلالموادالماءوينفذ.النباتإلىالمعدنية

ثمبالانتشار.الجذرداخلإلىالجذريةالشعيراتمنطقة

فيالخشبطبقةإلىوصولهعندالجذرأعلىإلىيتحرك

فىيمرثمومن،الجذعفيالخشبداخلوإلىالجدر،

أعلىإلىالنسغتحركفيالسبب.ويعودالأوراقإلىالنهاية

ويحدث،أعلىمنتسحبهقوةلوجود-كبيرحدإلى-

.الأوراقمنالماءتبخرأي،النتحلعمليةنتيجةالسحب

المعدنية،بالموادالمشبعالماءمنيتكودالنسغمنآخرنوع

النسئمنالوعوهدا.الشحرةأسفلإلىالأوراقم!ويتحرك

منويتحركاللحاء،تدعىالجذعفىنباتيةأنسجةخلاليسيل

وأللاستهلاكالأخرىالنباتأحزاءإلىاللحاءطبقة

التحزين.
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الخشبخلالالعمرالحديثةالأشجارفيالماءويتحرك

ينقلالذيالوحيدالجزءولكن،الخشبأجزاءكلفي

وهذا.للقلفالأقربالجزءهوالمسنةالأشمجارفىالنسغ

الجزءأماالنسغ.حشبيسمىالغضالخشبمنالجزء

القلب.خشبفيسمىالنسغخلالهمنشحركلاالذي

لونإنإذلونيهما،منالنوعينهذينبينالتفرقةويمكن

داكن.القلبخشبلونبينما،شاحبالنعممغخشب

تنئمادةالنباتأعضاءمنعضووالأوراق

ويستخدموالماء.الكربونأكسيدثانيمنالكربوهيدرات

وتذوب،لهغذاءالكربوهيدراتمادةالنبات

ويتحركللنسغ.الثانيالنوعلتكونالماءفيالكربوهيدرات

الضغطبسببأسفلإلىوالجذعالفروعفىالنسغ

نتيجةالضغطهذاويحدث.العالى)الأزموزي(التناضحي

ويمرالسكر.بمادةالغنيةالاوراقخلاياداخلالماءلحركة

النسئمنعموذاوينزلاللحاء،فيالنقلخلاياإلىالضغط

المتحركالماءيحتويالسنةمنمحددةأياموفي.أسفلإلى

ومثال.الكربوهيدراتمادةعلىالأشجاربعضأعلىإلى

الذيالشماليةأمريكافيالسكريالقيقبنباتذلك

السكر.علىأعلىإلىالمتحركنسغهيحتوي

قيمته،لهنسغالنباتاتمنلكثير.النسغاستخدامات

يستخرجالمحليللاستهلاكيباعالذيالسكرمعظمإنإذ

فيأخرىسوائلهناكالواقعوفيالسكر.قصبن!غمن

العصاراتمنوكثير.العلميبالمعنىنسغاليستالنباتات

لأشجاراللبنيةفالعصارة.كبيرةتحاريةقيمةلهااللبنية

يعدكما.الطيعيللمطاطالخامالمادةهيمثلا،المطاط

.النباتفىالقيمةالعصاراتمنوالراتينجالصمغ

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المطاطلصمغاتينجالرا

.(م0131هـ،017ت)لبركاتاأبو،لنسفىا

،البركاتأبوالدينحافظمحمودبنأحمدبنعبدالله

السند،بلادفينسفمنطقةإلىنسبمفسرحنفيفقيه

أكثرعلىتتلمذ.ولادتهتاريخالترأجمكتبتذكرلم

وأحمدالكرديالدينشمسومنهم،عصرهشيوخ

والعلماءالمتأخرينالزهادأحدالنسفيكان.العتابي

والتفمسيروالأصولالفقهفيكثيرةمؤلفاتله،العاملين

تفسيروهو،التأويلوحقائقالتنزيلمداركتفسيرهأبرزها

وتفسيرالكشافتفسيرمناختصرهالحجممتوسط

.أصبهانقربإيذجبلدةفيالنسفيتوفي.البيضاوي

-؟هـ،365-؟)لعزيزاعبد،النسفي

فقيه.النسفيإبراهيمبنعثمانبنالعزيزعبدام(.671

بنعبدالعزيزالمفاخرأبىعلىببخارىتفقه.حنفيأصولي

سعيدأبيوعنأبيهعنالحديثوروى،وغيرهعمر

خراسانإلىوخرجبغداددخل.معاويةبنورزقالطوري

وماتعمرهوطالببخارىالقضاءتولىالنهر.وراءوما

مؤلفاتعدةله.والوقائعالفتاوىفيمرجغافصار،أقرانه

فىالفصولبمالجدلمسائلفىالزللمنالمنقذمنها:

.الأصولعلمفيالفحولكفايةبمالفتاوى

اللونزاهيالحجمصغيرنسناسالسئجاييالئسئاس

01منتتكونالجماعاتوأغلب.كبيرةجماعاتفييعيش

.نسناس005إلىيصلقدبعضهاولكننسناسا،05إلى

الوسطىأمريكاغاباتفيالسنجابيةالنسانيستعيش

بوليفيا.حتىكوستاريكامنالواقعةالمنطقةفي،والجنوبية

عنبحثاالأرضوعلىالأشجارعلىبسرعةتنتقلوهي

فيالطويلةذيولهاوتستخدملتأكلها،والحشراتالفواكه

.للإمساكليسولكنالقفز،أوالوقوفعندتوازنهاحفظ

سم3.منمايقربالسنجابيةالنسانيسمعظمطولويبلغ

والنسناسواحد.كيلوجراممنأقلوتزن،الذيلباستثناء

إلىضاربأصفرأوأصفر-الغالبفي-لونهالسنجابي

ذهبيةظلالمعأحمربنيأوشاحبرماديوظهره،الخضرة

لونذواتفهيوالصدروالوجهالحنجرةأما.زيتونيةأو

للأنفالأسوداللونبنتباينويوجد.فاغأصفرأوأبيض

بالعينين.المحيطللفروالأبيضواللونالفمومنطقة

بالانقراضمهددةالسنجابيةالنسانيعم!أصبحت

فيويتمتسكنها.التيالغاباتبقطعالناسقيا!بسبب

فيلاستخدامهاالنسانيسهذهصيدالاحوالمنكثير

.الأبحاثمختبرات

نسيب.،عريضةانظر:.عريضةس!يب

نسيب،الخازنانظر:.الخازنوهيبةسميب

وهيبة.

بنتنسيبة(.؟-؟)الحارثبتئسيبه

مشهورةصحابية،كعببنتوقيل،الأنصاريةالحارث

كل!!ا!4ر!لبنتزيفغسلشهدت.وبايعتأسلمت

منها.الغسلكيفيةشعلمونالعلماءفكانمنه،بتوجيه

علىتقومفكانت،غزواتسبععدبالنبيمعغزت

،الطعامللمجاهدينوتصنع،الجرحىوتداوي،المرضى

إلىانتقلتثم،بالمدينةتقيمكانت.رحالهمفيوتخلفهم

.البصرة

.عمارةأمانظر:.كعببتئسيبة
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اوالسجاحيدبيرالمجموعةهدهتجع.المنسوجاتمنمتنوعةمجموعة

العالم.أنحاءكلفيالساساحتياجاتمنبعصاالمجموعةهذه

النسيج

المنصوج.الغزلالتقديديمفهومهفييعنيالئسيج

علىالخيطغزلتصئمنالمنمسوجاتمعظمومازالت

.منحسوجاتتعتبرالمغزولاتمعظمتزاللاواليوم،النول

والشبكوالشرائطواللبادالخيطةالموادتشملوهي

الأليافإلىأيضاالنسيجصناعةتشيركماوالضفائر.

النسيج.صناعةفيالمستخدمةوالخيوط

.المنسوجاتمنلهالاحصرأنواعاالنسيجآلاتتنتج

الناعم،القطنغزلمنالضخمةاللفاتبتحويلوتقوم

المغزولاتمنوغيرهاالقويوالنيلونالدافىء،والصوف

كلفيالمنسوجاتمصابالنسيجوتنتج.منسوجاتإلى

ولاتحصى.تعدلاأشكالوفي،تصورهيمكنلون

صناعةفيالمنسوجاتمنالكبيرةالنسبةوتستخدم

الستائرمثلالمنزليةوالمستلزمات،الجاهزةالملابس

والمناشف.والشراكمفوالبطاطين

آلافصناعةفيأيضاالمنسوجاتتستخدمكما

وأشرعة،السلةكرةشبكتشملالتي،الأخرىالمنتجات

وخراطيم،الناقلةوالسيور،الكتبوأغلفة،المراكب

وتمثل،والم!لاتالكاتبةالآلةوشرائط،الحريقوخراطيموالمناشصلملابس

والمظلاتالبريد،وأكياسالعازلةوالمواد،والأعلام،الحريق

صناعويستخدم.والمظلات،الكاتبةالالةوشرائطالجوية

،السيارةوفرشالأرضيةفرشفيالمنسوجاتالسيارأت

وتستخدم.السياراتمكابحوبطانةالإطاراتوصناعة

اللاصقةالأشرطةفىالنسيجمنتجاتالمستشفيات

بشرايينالجراحونيستبدلكما.الجراحةوخيوطوالأربطة

أليافمنمنسوجةأومخيطةشرايينالمريضةالقلب

خيوطإلىالأليافبفتلالمنسوجاتمعظمتصنع-.

شكلعلىالخيوطهذهنسجأوغزلذلكوبعد

الافمنذالطريقةهذهالممتخدمتولقد.منسوجات

السابقةالعصورمعظمفيولكنالملابسلصناعةالسنين

والنسيجوالخياطةالفتلبعملياتيقومونالصناعكان

الأيامهذهالمتوافرةالحديثةالآلاتظهورومع.يدويا

منضخمةكمياتصناعةالنسيجلالاتيمكن

لإنتاجهاأسابيععدةإلىتحتاجكانتالتيالمنسوجات

.معدودةثوانفىيدويا
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مصنعةألياف

النسيجيةالأليافمصادر

أنواعجميعلإنتاجالأوليةالخامالمادةالأليافتعد

صورةفىالطيعةفيالاليافبعضوتتوافر.المنسوجات

الطبيعيةالأليافوتاتي.خيوطإلىفتلهايمكنرفيعةضفائر

معظمأطوالوتتراوح.والمعادنوالحيواناتالنباتاتمن

بيناالمنسوجاتإنتاجفيالمستخدمةالطبيعيةالألياف

أليافالمممالقصيرةالأليافهذهعلىويطلقسم،2و.

التيلة.

الأليافغيرالناسيستخدملمالقديمةالعصورمرعلى

العلمكشفعندماولكن.الملابسصناعةفىالطبيعية

الكيميائيةبالوسائلالأليافصناعةإمكانالحديث

فيالصناعيةالأليافاستخدامالانأمكن،والتقنية

فيالمصنعةالمنسوجاتنصفمنأكثرتمثلوهي.النسيج

الطيعيةالأليافمعظممنالعكسوعلىالبلاد.منكثير

ومستمرةكبيرةبأطوالالصناعيةالأليافإنتاجيمكن

الصناعيةالأليافبعضفىووتوجد.فتيلةعليهاويطلق

الألياففيتتوفرالتيتلكعلىتتفوقمعينةخصائص

مرونة.وأكثرأ!وىتكونقدمثلافهىبمالطيعية

الألاسيالمصدرالنباتاتتعد.الطبيعيةالألياف

.والمعادنبالحيوأناتمقارنة،النسيجيةالأليافلمعظم

%09منأكثريمثلالقطنهوواحدانباتافإنالواقعوفي

وتنتجبعفالبلاد.فيالمستخدمةالطبيعيةالأليافمن

.الامتصاصوجيدةناعمةأنعسجةالقطنألياف

،الملبوساتصناعةفيبكثرةالأليافهذهوتستخدم

الكتاننباتأليافمنوتصنع.والمناشف،والشراشف

المنسوجاتمتانةشجعتولقد.الكتانيةالمنسوجات

للموائدمفاريقاستخدامهافىوجمالهاالكتانية

لصناعةالجوتنحمئأليافويمكن.والمناديلوالمناشف

وكذلك،الأكياسصناعةفييستخدمالذي،الخيش

البسط.أنواعبعضأرضيات

المستخدمةالأساسيةالحيوانيةالأليافمنالصوفيعد

الذيالحريرمثلأخرىحيوانيةأليافوهناك.النسيجفى

الأغناموتعد.الفاخرةالمنسوجاتأنواعاجملمنهينتج

الثانويوالمصدر،الأصوافلمعظمالأساسيالمصدر

الأليافوتوفرالمعز.أنواعوبعضالجمالمنيأتىللصوف

الفساتينلعملتستخدمومريحةدافئةمنسوجاتالصوفية

الحرير،دودشرنقاتهوالحريرومصدر.والستراتوالبدل

علىللحصولالشرنقاتبتفكيكالصناعيقومحيث

منالمصنوعةالمنسوجاتوتتميز.طويلةطبيعيةشعيرات

صبغهايمكنكما،ونعومةواضحببريقالطيعيالحرير

السهرةملاب!رصناعةفيالحريرويفضل.زاهيةبألوان

.والكوفياتالعنقوأربطة

إماتالا!سحدالحواص(لليف

ميدراأ

صيسساتأ

لاكريليكإ

لأ،لهـيقينا

ليوليسهـرا

الأسيتاتس!ثي

الر(كسوث

الزجاجي

السباندكس

السارافي

الفلزي

المشاعيالمطاط

امصريليكالمو2

النيلسون

والمط،والكيميائياتالحرابىةيقارم

والمط.والتييموالتجعدالعفنكنكليقابرم

والتجعد.الشممر،،ضوءالعفنمشكلاويقاوبمناعم

برالرطوقيوالعفونالحشرأ!بريقسارمالوزفىخفيف

الشصر،وضوء

.الجفافوسريعالتنظفوروسهلالكز!شةيقاوبم

،الجفافوصبعوالتجعدوالميثعالكرمعتحهيقابرم

الجقاف.وسريعالتنطي!وع!هلللماءماص

وضوءرالرطوبةوالعفنواللهسبالكئ!يائياثيغاوم

ال!ثممصء

والعو!ءالشم!ه!ضوءويقاومالوزلطوخفيفمرفي

والعقئءوالحثممراتالأحماضيقاوم

وبريثه!بلمعتهويحتفظوالعثنالحشرإثيفاوم

للرطوبة.وطار3ومرققوي

والتجعد،اللهبالكئديائياتويقاومناعم

الجقاف،سردعالغسملوسهـلومرنالمقاوك!عالي

الأصلىشكل!ويستعيد

والحبالىالكهريهاثيةوالعوأفيليالرمحعاصكلنالواميةالمسترإث

!والإطاراث

المئجيدومسملئرماتبرالستالوالملايس

الدأخلبةالتنجيروأقمسةرالملاممسوالسجادالببماطين

والخارجية،

والسجاجيدوالمبرشحاىالسياراتكراث!سأكطية

الحياكه،رخيوطالجريقونجراطيموالملابسوالسجادالبطاطين

الاليازر!ياقيمعويخلطالرياضيهوالملايسالممشاثر

التنجب*،أقهعشةوالستائروالملابمور3السحجا

.المكواةلوحاتوأعاليهالكهربائيةوالثوإزلالسجاى

البحروملاب!الخواطيموحاملالخداتوأكياسالمراتبأكياس

الدإخلي!"رالملايس

التنجيد*وأقصشةالمطر،ملابسالحارجيةوالأفاثاتالستائر

السجيد.وأقمشة8المائدومغارييللشراش!)لمحدلةالأطراف

الدأخليةوالملابمبرالبحروملاب!الشاطيم،حاكلالمراتب

المسمتعار،رالشعروالسجا!رالبطاطبئالصناعيالفرو

النساليةالداخليةوالملابسالطو!لةوأ-لوارب3الس!جا

التنجيد.وأقمشةالهسوطومظلات
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المعدنيةالأليافمنالوحيدالنوعالأسبستوسيعد

الصخور.الأساسىومصدرهالنسيجإنتاجفيالمستخدم

حرارةدرجاتعندينصهرولكنيشتعللاوالأسبستوس

بعضفيالأممبستوسأليافوتستخدمجدا.مرتفعة

سوائلفيهاتمرالتيللحريقالمقاومةالخراطيممثلالمنتجات

المكابح.بطانةصناعةوكذاساخنةغازاتأو

معظمتصنعالتركيبيةالأليافأو.المناعيةالألياف

أوالقطنزغبأوالخشبعجينةمنالصناعيةالألياف

الأشجارمنالخشبعجينةوتحضر.البتروكيميائيات

الأليافمنالزغبوينتج.الأخشابصناعةومخلفات

الطويلةالأليافحلجبعدالقطنبذورعلىالمتبقيةالقصيرة

الموادفهومصدرالبتروكيميائياتأما.القطنمحالجفي

الطبيعي.والغازالخامالبترولمنالناتجةالكيميائية

القطنوزغبالخشبعجينةمنالأليافتصنع

الرايونويستخدم.الأسيتاتوثلاثيوالألمحيتاتوالرايون

ومنسوجاتوالستائرالملابسصناعةفيبكثرةوالأسيتات

الصباغة.وسهلةللماءماصةأليافاالرايونوينتجالتنجيد.

ثلاثيويمتاز.والمطالتجعدالأسيتاتأليافوتقاوم

أيضايقاومكماالمرغوبةالأسيتاتبميزاتالأمعيتات

الملابعرصناعةفيخاصبوجهمفضليجعلهمماالتجعد،

الرياضية.

البتروكيميائياتمنالمصنعةالأسامميةالأليافتشمل

ويتميز.والأوليفيناتوالأكريليكوالبوليسترالنيلون

الغسلوسهلاللبسجيدأنهكما،عاليةبمتانةالنيلون

الملابس،وباقى،الطويلةالجواربصناعةفيويفضل

أيضئاالنيلونمنيصعنعكما.والمفروشعاتوالسجاد،

وخراطيم،الناقلةالسيورمثلالأخرىالمنتجاتبعض

فيبكثرةويستخدمالتجعدالبوليسترويقاوم.الحريق

الأكريليكأليافوتنتج.الكيإلىتحتاجلاالتيالملابس

البطاطينلصناعةوتستخدمخفيفةناعمةمنسوجات

الأوليفيناتأما.للمعاطفالخارجيةوالأغطيةوالسجاد

العفن،وتقاوم،الجفافسريعة،التنظيفسهلةفإنها

داخلالمستخدمالسجادصناعةفيبكثرةوتستخدم

خارجها.أوالمنازل

منالمصنعةتلكتشملالأليافمنأخرىأنواعهناك

منالمصنعةالمنسوجاتوتستخدم.والمعادنالزجاج

القواربوهياكلالعازلةالموادصناعةفيالزحاجيةالألياف

الأليافوتتميز.للهبالمقاومةوالاليافالسباكةونماذج

أوالفضةأوالذهبالألومنيوممنالمصنعةوخاصةالمعدنية

،الأسرةمفروشماتلتزيينخيوطمنهاوتصنعبجمالها

.المائدةومفروشات،السهرةوملابس

الأنسجةأنواع

العالمدولمعظمفىالمنسوجاتغالبيةتصنع

أخرىبوسائلوتصئالبقية،أوالخياطةالغزلبعمليات

إماالمنسوجاتإنتاجفيالنسيجالاتوتستخدم.مختلفة

متينةخيوطمنأوالخياطةآلةخيوطأربمنخيوطا

البسط.كخيوط

مجموعتينمنالمنسوجاتتصنع.المنسوجةالألياف

والمجموعةالسداةوتسمىالطوديةالمجموعة؟الخيوطمن

خيوطوتشبك،لحمةأوالحشوباسموتعرفالمستعرضة

ضفائر.تسمىالأطرمنمجموعةخلالالنولفيالسداة

خيوطبعضالضفائرترفعالملابص!صناعةعمليةوأثناء

إلىالحركةهذهوتؤديالاخر.بعضهاويخفضالسداة

بحملالمكوكويقوم.الخيوطبينسقيفةأوحيزوجود

الخيوطيكونوبالتالى،السقيفةبينالحشوخيوط

هذهمنالنابخالنسيجشكلويعتمدللقماش!.المستعرضة

وانخفاضها.الضفائرارتفاعمنظومةطبيعةعلىالعملية

العاديالنسج-أ:هىأساسيةنماذجأوأنماطثلاثةوتوجد

.الساتاننسج3-والمائلالنسج2و

الأنماطأبسطالعاديالنسجيعد.العاديالنسج

المستعرضالحشويمرالن!جهذاوفيأستحدأفا،وأكثرها

ذلكويستمرآخر،أسفلثمالسداةخيوطأحدفوق

قماشماالنابخالنسجويكون.القماشعرضعبربالتتابع

الشراشفإنتاجفىويستخدمطويلايعمرمسطحا

الأقمشةالعاديةالمنسوجاتوتشمل.والمفروشاتوالملابس

التافتا.وأقمشةقطى()قماشوالتركالالملونة

الخطوطبنمطالمائلالنسجيت!يز)التويل(.المائلالنسج

أحدفوقالحشوخيطيمررعندمايصنعوهو،البارزةالمائلة

وأثلاثةأوخيطينأسفلذلكبعديمررثم،السداةخيوط

يتئثلبحيث،نفسهالوقتفيالسدأةخيوطمنأربعة

صفكلنمطيبدأأنفلابدذلكومع.نفسهالنمطصف

ويؤدي.يسارهإلىأويسبقهالذيالصفينإلىقليلاإما

المائلالنسيجمنوينتج.مستعرضةخيوطنشأةإلىذلك

المائلالنسيجويستخدمالنسئ!ومتماسكةمتينةملاب!م!

العمل.وملابسالرياضةوملابسالمعاطفصناعةفى

والكاكى.الجبردينالشهيرةالمائلةالأنسجةوتشمل

الثلاثةالأنماطأقلنعمئالعساتانيعد.الساتاننسج

منوينتج.سداةخيط21حتىفيهالحشوويصلشيوعا.

الثني.سهلولكنه،وفاخرةناعمةملابسالساتاننسج

وملابسالستائرتصنيعفيالساتاننسجويستخدم

وغيرالمشجرالشهيرةالساتانمنسوجاتومنالمناسبات

المشجر.



337النسيج

منالمحبوكةالمنسوجاتتصنع.المحبوكةالمنسوجات

فيالحباكةالةتقوم.خيوطمجموعةمنأوواحدخيط

تقومثمالخيطفىالعرأويبتكوينالملابسصناعة

منالنهائىالنسيجوشكونإبر.بوساطةمعابتوصيلها

وصفوف،غفوناتسمى،العراويمنمستعرضةصفوف

التركيبةوتساعد.رابطاتعليهايطلقالعراويمنطولية

منمرونةأكثرالحباكةنسيججعلفىللعراويالبنائية

منسوجاتالملابسصناعويستخدم.المنسوجالقمالق

تقاومالتيالوزنالخفيفةالمريحةالملابسلإنتاجالحباكة

الحباكةمنسوجاتبصناعةالنسيجآلاتوتقوم.الكرمشة

اللحمةحباكة-أ:أساسيتينطريقتينمنبواحدةالخيطة

السداة.حباكة2-و

الذيالخيطمنمفردةبأطوالتصنع.اللحمةحباكة

وشمصفا،صفاالمستعرضةالحركةفيالحباكةآلةتكونه

السابقالسياقعراويخلالمنسياقكلعراويشد

أثناءنفسهالوقتفيروابطالعمليةتلكوتكونلها.

أسطوانىشكلعلىاللحمةحباكةعملويمكن.الحركة

مسطحة.أقمشةشكلعلىأو

صناعةفياللحمةحباكةمنسوجاتمعظمتستخدم

وتصبع.الداخليةوالملابسوالجرزاتالطويلةالجوارب

واالعاديهالغرزة.أساسيةغرزبثلاثالحباكةأقمشة

الملابسمقدمةفيالعراويقمةتكونوفيهاالجرسيه

المعكوسةالغرزةوتنتج.الخلففيالعراويوأسفل

المضلعةالغرزةوتنتج.القماشجانبيعلىسنمات

غرزةوهناك.والخلفالأمامفيطوليةمضلعاتبالقماش

وأكثرثقيلةملابسعنهاتنتج،المزدوجةالحبماكةهيأخرى

الحباكةأقمشةمنوتصنعالغرز.بباقيمقارنةتماسكا،

مفضلةوهي،الرياضةوملابسالرجاليةالبدلالمزدوجة

للكرمشة.مقاومتهابسببكثيرا

تغذيةإلىالسداةحباكةأقمشةتحتاج.السداةحباكة

إبرةكلوتكون.مسطحبشكلالخيوطبمئاتالخياطةآلة

الإبرتقومنفسهالوقتوفي.النسيجضلوعخيطلكل

حباكةمنسوجاتتكونوبذلكعرضئا،العراويبتداخل

حباكةمنمرونةأقلتكونولكنها،متماسكةالسداة

مقدمةفيالعراويتكونالسداةحباكةوفي.اللحمة

الخلف.فىالوصلخيوطوتكونالقماش

الترايكوتالاعتياديةالسداةحباكةمنسوجاتتشمل

حباكةبأسلوبالمصنعةالترايكوتوتكونوالراشيل.

صناعةفيبكثرةوتستخدم،خفيفةمنسوجاتاللحمة

الداخليةوالملابسوالفساتينوالبلوزاتالأسرةشراشمف

بأسلوبالمنتجةالراشيلمنسوجاتأما.النسائية

منتجاتفيوتستخدم،ثقيلةف!اللحمةحباكة

الرجاليةوالبدلوالسجادالبطانياتمثلمختلفة

البحر.وملابس

التافتامنسوجاتتشمل.الأخرىالمنسوجات

نأمنالرغموعلىواللباد.والجدائلوالأشرطةوالشبك

صناعأنإلاالنسئ!بعملياتتصنعلاالمنتجاتهذه

غيرالقماشعادةعليهاويطلقسانتاجهايقومونالنسيج

.المنسوج

كبيرةنسبةفيالتافتانسيجيستخدمالتافلا.نسج

الصناعية.البلادمنكثيرفيالمصنوعالسجادمن

غيرأومقطوعةعرأومنالأقمشةهذهوتتكون

مادةخلالمنتثقيبهاتمالتيالخيوطمنمقطوعة

معاونة.

مفتوحةالمنسوجماتأيضاتسمى.والدانتيلالشبك

ويمكن.الخيوطبينكبيرةمسافاتبوجودوتتميز،العيون

العقد.آلاتمنخاصةأنواععلىالأقمشةهذهإنتاج

صيدوشباكالستائرلعملالشبكنسيجويستخدم

منمجموعتينمىيتكونمنسوجقماش

الحيوطتستعرضالحالةهذهوفى،الخيوط

أغمايق.امكونةبعضهاوتحتفوق

وأواحدخيطفىتتمثلالحباك!نسيج

الخيطفيالعراويتصحخيوطمحموعة

.القماشمكونةمعاوتشبك

الفراءأوالصوفأليافمنعادةيصنعاللباد

بالرطوبةمعاالأنسجةوتلبد،الحيوانشعرأو

والضغط.رالحرارة
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وللدانتيل.انتنسكرةوشباكالإنقاذ،وشباك،السمك

أطراففيالاممتخداممفضلةوهي،رقيقةتصميمات

الملابس.

أكثرأوخيوطثلاثةمنالجدائلتتكون.الجدائل

صناعةفيالجدائلمنسوجاتوتستخدممعا.متداخلة

الأحذية.وأربطةالشرائطمتلالرفيعةالأشسياء

وأالفراءأوالصوفأليافمنأساصئااللبادينتجاللباد.

والحرارةالرطوبةبوساطةالأليافوتلبد.الحيواناتشعر

مناضدأغطيةصناعةفىاللبادويستخدم.والضغط

الحشو.وفيوالقبعاتالبلياردو

المثقوبةالمنسوجاتتشمل.المنسوجةغيرالأقشمة

المنسوجاتوتتكون.الربطبعمليةالمنتجةوالأقمشةبالإبر

بوساطةمعامتشابكةأليافمنالإبرلبادأوبالإبرالمثقوبة

فيوتستخدماللإد،المنسوجاتهذهوتشابه،خطافيةإبر

المبانىداخلالمستخدمأحممجادواالبطانياتصناعة

المنتجةالمنسوجاتتصنعر.العازلةوالموادوخارجها،

لاصقة.موادبوساطةالأليافتثبيتطريقعنبالربط

التيالأشياءصناعةفيالمنسوجاتهذهمعظموتستخدم

الجراحة.وملابسالحفاظاتمثلواحدةمرةتستعمل

المنسوجاتإنتاجكيفية

المنسوجاتمصمميمعظميعمل.القماشتصميم

الملابس.أوالأقمشةأوا،لياف1تصنيعشركاتلحساب

ثمألوانومجموعاتجديدةأش!!الآالمصمممونويبتكر

المستعملةالإنتاجطرقوأنعسب،الأليافأنسبيقررون

إلمامعلىالمصممونيكونأنويجب.المنسوجاتلختلف

إلىأفكارهمتحويلإمكانيةمنللتأكدالنسيجبإنتاججيد

تكونأنمراعاةعليهميجبكما،حقيقيةمنتجات

مثل:نسئقيامميةآلاتعلىاقتصاديةالتصميمات

نأأيضايجبكماالتشعير.وآلاتالحبكوآلاتالأنوال

منوالمسعاقبولاللأقمشةالمقترحةالتصميماتتلاقي

المسته!!ن.

نأفإما،متعددةبطرقالخيطيصنع.الخيطتصنيع

أليافوهى-شعيراتبأخذالأقمشةشركاتتقوم

01.وأءبينمايتراوحبسح!وتقوم-وطويلةمستمرة

تقومأوالشعيراتمتعددخيطلتكوينمعامنها

.الشعيرةوحيدفيلصناعةواحدةشعيرةبا!شعمال

ذأطعفيبما،الشعيرةوحيدةالخيوطبعضوتصنع

بالتسخينالتثبيتبطريقةوالبوليسترالنيلونمنالمصنوعة

التثبيتطرقإحدىوفي،ممطوطةخيوطالتكون

تسخينه.معبشدةالخيطبليالصناعيقومبالتسخين

وضعهيستردأنيحاولفإنهالمفتولالخيطتفكيكوبعد

إلىيحتاجلكنهوفقطفنيةمقدرةإلىلايحتاحاللنسوجماتتصيم

درايةعلىالمصممولىي!صلىأدولأبداسسي!ء.اوآلاتالأقمشةالةم!

حقيقية.مشحاتإلىآأفحارتحويل،محاية

فيالخيطهذاويستعمل.النابضمثلىذأ!كفىمثله،ثانية

إجراءويمكن،النسيجمرنةوالاقمشةالمزدوجةالحباكة

لإعطائهاالخيوطشعيراتعلىالأخرىالمعالجاتبعض

منفوشا.مظهرا

يتراوحقصيرةأطوالأوتيلةإلىالشعيراتتقطعيمكن

منالمقطوعةالتيلةأليافوتنتج.سم،7وه5.2ب!تطوأ!ا

لمعانا.أقلولكنه،الشعيرةخيطمنأنعمخيطاالشعيرات

والأليافالطبيعيةالأليافخلطالخيوطلمنتجىويم!ش

وتتمتع.مخلوطةخيوطأضكوينتيلةصورةفيالصناعية

فيالمستعملةالأصليةاالأأجافبخواصالخلوطةالخيوط

المصنعةالخلوطةالخيوطفإن،المتالسبيلوعلىإنتاجها،

أليافعلىلاحتوائهاالماءتمتصوالبوليسترأغطنامن

البوليستر.علىلاحتوائهاالكرمشةتقاومأنهاكما،القطن

الأليافمنالمصنعةالخلوطةالخيوطعلييطلق

تيلةاسمالتيلةأطوالذاتالصناعيةوالالياف،الطيعية

التيلةخيوطجميعوتصنع.مغزولةخيوطأوالخيط

نوعمنمكونةأومخلوطةكانتسواءنفسهابالطريقة

علىالمصنعإلىالأليافوتصل.الأليافمنفقطواحد

آلاتمنمجموعةبتغذيةالعماليقومحيثبالاتشكل

منالكبيرةالأحجامبتقطيعالالاتهذهوتقوم.التقطيع

معا.الأليافتخلطكما،الشوائببعضوإزالةالأأياف

الصغيرةالشوائببإزالةالتمشيطالاتذلكبعدوتقوم

الأليافباقيترتبثم.الشاذةالقصيرةالأليا!وبعض

سحبذلكيلى.الشلةيسمىمفككحبلشكلعلى

نفسهالوقتفىشلاتثمانىإلىيصلالشلاتمنعدد

شعكلعلىالشلةهدهتشكلثم.أخرىشلةلتكون
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علىالخيطصناعةتشتملالحيط.صناعة

تقوم.مختلفةآلاتخلالالأليا!تصنيع

علىالأليافلترتيب)أعلى(التمشيطآلات

وتوضع.الخصلةيسمىمفككحبلشمكل

الغزلآلاتأطرلتعذيمعلباتفيالخصلة

)اليسار(.حيطإلىبفتلهاتقومالتى

السلكويلوى(فتلي)سحبسلكاتسميرقيقةضفيرة

الخيطالغزلبعفأطروتنتج.الخيطلعملغزلأطرعلى

الأليافأنواجمختلفخلطويمكن.الشلةمنمباشرة

غزلعندأومعا،الشلاتسحبوعند،البالاتفتحعند

السلك.

م!وأحيانا،كبيرةبكراتعلىيلفالخيطإنتاجبعد

علىويطلقلتقويتها.مغاالخيطمنأيهثراوجديلتينلي

الخيطفإن،المثالسبيلوعلىطيةاسمالناجالثقيلالخيط

وبعد.الخيوطمنجدائلثلاثمنشكونالطياتثلاثي

جاهزايكونفإنه،البكرةعلىالخيطلفمنالانتهاء

الحباكة.أوللنسيج

عندمطتا!جطصناعةقيأ.المنسوجاتصناعة

الزحمافيسمىقضيبعلىالخيطبكراتالعماليضع

أسطوانةذراعإلىالخيوطبتغذيةالزحافيقوم)اسملال(.

كيفولمعرفةالحباكة،الةعلىأو،النولعلىموضوعة

الجزءان!:.القماشبصناعةالحباكةالاتأوالأنوالتقوم

(.الألياف)أنواعالسابق

الحباكةومنسوجات،المغزولةالأليافالصناعينتج

وعادة.المستهلكينطلباتعلىتعتمد،مختلفةبأطوال

عرضبقياسأقمشةصورةفيالمغزولةالأليافمنتصنع

قليلةالمنتجاتمعظموتنتجالممم،52و09بينيتراوح

،والعلاماتالشاش!أربطةلإنتاجعوالمستخدمةالعر

سم.،7وهابينشراوحعرضبقياس

منأنواعأربعةمنبواحدالحباكةالةتختصماوغالبا

الملابسأوالطويلةأوالجواربالمنسوجات-المنتجات

والفانلاتالفساتينمثلالخارجيةالملابسأوالداخلية

بقياسالمصنعالقماشمعظميباع.والسراويلوالسترات

الملابسلصناعسم42وه002بينيتراوحعرض

لصناعةألممطوأناتشكلعلىالمصنعةالأقمشةوتستخدم

هذهمثلتقطعويمكن.الرياضةلفانلاتالرئيسيةالأجزاءأ

منسوجاتشكلعلىبعضهامعوخياطتهاالأقمشة

المسطحة.الملابسلصناعةالحباكة

بعدالمنعسوجاتعلىيطلق.ا!لنسوجاتتشطيب

الرماديةالمنتجاتاسمالحباكةآلاتأوالنولمنخروجها

نأيعنيولكنه،القماشبلونالمصطلحذلكيرتبطولا

لافإنهوبالتالي،تشطبعملياتأيةتحلقلمالقماش

المنتجاتتسمىكما.الامشخداماتمعظميناسب

بالرمادية.اختصارأأيضاالرمادية

الأوساغلإزالةالرماديةالمنتجاتجميعغسليتم

أيضايتمكمافيها.المرغوبغيرالموادوباقيوالشحوم

ويمكن.طباعتهاأولصبغهاامحتعدادا،المنسوجاتتبييض

صبغها،قبلالكاويةبالصوداالقطنيةالأقمشةمعالجة

انتفاخإلىتؤديوهىالتلميعبمعالجةالعمليةتلكوتسمى

ولمعانا.قوةالقماشوإعطاءالألياف

،مصبوغخيطمنالرماديةالمنتجاتبعضتصنع

ناصعةألوانذاتالناتجةالمنسوجاتتكونأنويمكن

بلونالأنسجةمعظمصبغيتمولكن،متميزةوتصميمات

آلاتوتقوممنسوجاتإلىالخيوطتحويلبعدواحد

تدفعأواللونحماماتخلالالأقمشةبسحبالصباغة

.القماشإلىالضغطتأثيرتحتاللون

طرقبثلاثالمنسوجاتعلىالتصميماتتطبع

تستخدموفيهاالأسطوانةطباعةأولا::هيأساسية
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لمعضمعقدةبأنماطقماشاينتج)أعلى(جاكارنولعلىالنسيج

وباقي،المتقمةأحصوتاوتقوم.والمفروشاتالمناشصمتلالمنتجات

الحيط.بتوجيهالتركيمات

قمالتحاتنت!(.اليسرى)الصورةدائريةحاكةآلاتعلىالحبك

.الأحرىاسنلملابسوكتيرارراحليةاوالملاصالطويلةللجوار!

حب!!ه.سعدالقماشسمدتقومالالةأسفلفيوالوحدة

وتغذى.عميقةتصميماتسطحهامحفورعلىألممطوانات

بوساطةالقماشإلىتنقلثمالمرتفعةالمناطقإلىالصبغة

لاستخداممشابهةوهيالشاشةطباعةثانيا:.الأسطوانات

إلىالصبغةتضمغطوفيها.التصميملعملالاستنسل

طباعةوتستخدم.الشاشةعلىنموذجخلالالقماش

شاشةداخلمثبتةمساميةأسطواناتالدوارةالشاشة

بدفعهاتقومو،الصبغةعلىالأسطواناتوتحتويأسطوانية

وفي.الشاشةعلىموجودمعيننموذجخلالالقماشإلى

التص!يميطبعالحرارةانتقالطباعةتسمىأخرىطريقة

وعندالمنسوجاتعلىكيهيتمثمخاص،بحبرورقعلى

بعضوتصبغ.القماشعلىالتصميميتركفإنهالورقنزع

ذلك.بعدتطعثمالاقمشة

علىوشدهتجفيفهيمكن،طباعتهأوصئالقمالقبعد

المصنوعةالأقمشةمعالجةأيضاويمكنالمشدة،تسمىآلة

القمالت!لمساعدة،الطريقةبهذهالحراريالتثبيتبوساطة

مسجلةطريقةوهناك.والانكماشالكرمشةمقاومةفي

من!عاقما!قو!الانكمالقسبقطريقةمسمىتحت

بالنسبة%،وذلكأعلىتزيدبنسبةمطهأوالتجعد،

الأقمشةالتشطيبمعالجاتبقيةوتساعد.المنزليةللملابس

والعتةوالعفنواللهبالألوانوبهتالبكتيريامقاومةفي

والماء.والاستاتيكاوالبقع

بينالكيهيالقمالقصناعةفيالأخيرةوالمرحلة

ثم.التمليسأوالصقلطريقةوتسمى،ثقيلةأسطوانات

وباقىالملابص!صناعإلىللشحنالأقمشةتعدذلكبعد

المستهلكين.

النسيجصناعة

القطنمنالأقمشةبنسجالعمالملايينيقومآشا.

المنسوجاتوتؤدي.منازلهمفيالأليافمنغيرهومن

الأقمشةإنتاجويوفر.الناميةالدولتصنيعفىرئيسيادورا

.المهرةأنصافأو،المهرةغيرللعمالعديدةعملفرص

وتصدرآسيا.قارةفيرئيسيةصناعةالأقمشةصناعةوتعد

فىبماالنسيجمنتجاتوالفلبينالهندمثلالدولبعض

اليابانوفى.الشماليةوأمريكاأوروباإلىالملابسذلك

المنسوجاتصناعةفإنصناعياوالمتقدمةاقتصادياالمتفوقة

المصنعة.الأليافعلىأساساوترتكزمتطورة

مراكزتطويرتم،ومنتصفهعشرالتاشعالقرنأوائلفي

الهندفيوالجوتالقطنوبالاخص،النسيجصناعة

الاستهلاكمنلكلمنسوجاتتنتجوهي،وباكستان

النسيجلإنتاجرئيسيتانمنطقتانوتوجدوالتصدير.المحلي

بمدراس.وكومباتورغوجاراتوفيآبادأحمدفىالقطخى

الهندية.الولاياتمعظمفيالنسيجصناعةتنتشروحاليا
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تحويلهاقبلوالخيوطالأليافلتلوينإماكثيراتستعملالصباغةعمليات

)أعلى(الحماعيةالصاغةفينفسها.المسسوحاتلتلوينأوأقمشةإلى

الصباغة.أحواضفيالخيوطأسطواناتتصمغ

جميلةتصميماتداتأليال!الطاعةعملياتمنتنتج.الطباعة

نماذجحلالالصبغةتدفع)أع!(الدوارةالشاشة.وفيمتعددةوألوان

.الأسطواساتحولمثبتةأسطواليةشاثاتعلىموجودة

،بومبايالهند:فيللإنتا!الرئيسيةالمراكزومن

وتعتبر.البنغالوغربنادووتاميل،وغوجارات

فإنوبالتاليالهند،صادراتأهممنالقطيةالمنسوجات

الاهميةوتبقىبطيئا.كانونسجهالقطنغزلآلاتتطوير

فيوالنسجبالغزلفيهاالعماليقومالتيالمنزليةللصناعات

الهندفىعامل000.004حواليوهناك.منازلهم

.اليدويالغزلبأساليبالملابسأوالخادييصنعون

القرنخمسينياتمنذاللإيعيالغازيعدباكستانفي

فيالمتمركزالنسيجصناعةلمركزالطاقةمصدرالعشرين

فىبسرعةوالنسيجالغزلصناعاتوتطورت،كراتشى

القرنثمانينياتوبحلولوحيدرآباد.كراتشيولايتى

.الباكستانفيرئيسيةصناعةالقطننسيجأصبحالعشرين

الصناعاتأهممنالجوتنسيجيعتبر،بنغلادشفي

فيهاتوجدكما.الجوتمنتجاتجميعتصدروغالبا

أيضا.القطيةالمنسوجاتصناعة

معأستراليافيالنسيجصناعةتطورتأستراليا.

فيالأصوافصناعةوتطورتعشر،الثامنالقرنمنتصف

المنسوجاتغالبيةولكنأستراليافيولاياتهامنالعديد

قامتثم.العشرينالقرنحتىإنجلترامنتستوردكانت

ضدوالملابسالنسيجصناعةبحمايةالأستراليةالحكومة

القرنثمانينياتحلولمعولكن،الرخيصةالواردات

جدا.قليلاالصناعاتهذهفىالعاملينعددكانالعشرين

مؤسساتلتكوينالصغيرةالشركاتمنكثيراندمج

.كبيرة

آليةبوسائلالنسيجإنتاجأوروبافىيتم.أوروبا

النسيجالاتتصديرفيالرائدةالدولومن.متطورة

صناعةوتشملسويسرا.إيطاليا،ألمانيا،،المصنعةوالألياف

الخيوطمنكلصناعةالمتحدةالمملكةفيالنسيج

المنزليةوالمنسوجاتوالملابسوالمعقودةالمنسوجةوالأقمشة

بإنجلترا،البلادأواسطفيالنسيجصناعةوتتركزوالسجاد.

فيلانكشايروكانت.ونوتنجهامليسترحولوخصوصا

تراجعتولكنهاالقطنيةالمنسوجاتلصناعةمركزامايوم

الشمالية،أيرلنداشمالىفيالكتانصناعةوتتمركز.الان

وأشرعةللخيامالثقيلةالموادأسكتلندافىتصنعبينما

تويدنهرمنبالقربالثقيلالتويدقماشويصنع.المراكب

حولالجوتمنتجاتتصنعبينماأسكتلندا.جنوبفى

فييوركشايرغربييشتهركماأسكتلندافىدنديمدينة

المملكةوتستوردوالورستد.الصوفبصناعةإنجلترا

اللازموالصوفالقطنمثلالطيعيةالخاماتمعظمالمتحدة

نسبةالبريطانيةالنسيجمصانعوتنتج.المنسوجاتلصناعة

الموهيرمثلالفاخرةالأليافمنالعالمتحارةمنكبيرة

والكشمير.
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دصساعةالأساسيةالطريقةيشكلمازالاليدويبالنولالنسيج

الألياهـالملولةسج-االصورةوفى.الماميةالدولفيالملابس

بدائية.بطريقة

مثلالشرقيةأوروبابلادفىالمنسوجاتوتصنع

تطوراأقلولكنهاأيضا،متطورةآليةبولحمائلبولندا

ذاتالصناعيةالأليافوتعدأوروبا.غرببدولمقارنة

دولبمعظممقارنةأوروباشرقىبلادفىخاصةأهمية

أوروبا.غربى

منأكثرالمتحدةبالولايات.الشماليةامريكا

مصنع..0007منأكثرتديرنسيجشركة/0055

عمليةفىخطوةكلبعملالشركاتهذهمعظموتقوم

القماش!.تشطيبإلىالخيطصناعةمنالنسيجقصنيع

فقط،واحدةعمليةفيالصناعبعضيتخصصولكن

النسئإنتاجمصانعلأحديمكن،المثال!مبيلوعلى

يبئالقماش!ثم،أخرىشركةمنيشتريهابخيوطقماش

حوالىكندافيويوجدوهكذا.لتشطبهثانيةلشركة

نسيج.مصنع002.1

منعددمراعاةالدولمنكثيرحكوماتتتطلب

المستهلكينلحمايةوذلكالنسئ!صناعةفىالقوالين

بشرائها.يقومونالتيالمنسوجاتعنبياناتوإعطائهم

جمئعلىعلاماتوضع!إلىالقوانينهذهوتحتاج

ونوعها.المستعملةالاليافكميةتحددالنسيجمنتجات

علىتعليماتوضعإلىالملابسصناعيحتاجوربما

والتبييض.والكيالتنظيفطريقةتوضحالملابس

تاريخيةنبذة

تمامايعرفأحدلا.القديمةوالعصورالتاريخقبلما

نأإلىالأوليةالدلائلتشيرالنسئ.بصناعةالناسقاممتى

ومصدر..مقسنة0006إلىيرجعالصوفنسيجتاريخ

وتدلتركيا.بجنوبيالانمعروفهومماالدلائلهذه

المصريينقدماءأنعلىالقديمةالمصريةالكتانقصاصات

وجدولقد..مقسنة0005منذالكتانبنسجقاموا

،.مقسنة025.منذالمصريةالمومياواتأنالمؤرخون

القطنوزرع.الأيامهذهكتانيشبهبنسيجملفوفةكانت

السندنهرواديفىسنة0003بحواليالميلادقبل

القطناستخدموربماالهند،وغربىبباكستانألانالمعروف

وبدأ.نفسهالوقتهذافىأمريكافىالنسيجلصحاعة

0072بحواليالميلادقبلالحريردودةتربيةفىاصينيونا

الحرير.لشعيراتخاصةأنوالبتطويرقاموكماسنة،

أساساالصوفيةالمنسوجاتاليونانقدماءواستخدم

الأكبرالإسكندرقامو.ال!خانبعضأيضئااستخدمواكما

منقطنيةمنتجاتبنقلالميلاد.قبلالرالغالقرننحوفى

الرومانقامكماأوروبا.إلىبباكستانالانالمعروفةاطناطق

المنسوجاتباستيرادوقاموأ،النسيجتجارةبتطويرالقدماء

وأسبانيا،حاليا()فرنساالغالوبلادإنجلترامنالصوفية

منالقطيةوالمنسوجاتمصر،منال!ضانومنسوجات

حاليا(.)إيرانفارسوبلادالص!تمنوالحريرا!ند،ا

منالفترةفيتطورت.الوسطىالعصورخلال

عشرالسادسالقرنأوائلإلىالميلاديالخامسالقرن

وتركزتأوروبا.فىتدريجياالنسيجصناعةالميلادي

الفلاندروبلادإيطالياوشمالىإنجلترافيالصوفصناعة

وفرنسابلجيكامنأجزأءحالياتغطي)منطقة

تطورتالنسيجصناعةانتشارومعوهولندا(.

استعملولقد،أشملتطورإلىأدىمماالإنتاجتقنيات

وفى.الميلاديعشرالثالثالقرنبحلولالغزلدولاب

فيالحريرصناعةمركزإيطالياأصبحتنفعسهالوقت

شرانقمنالحريرتفكيكآلةاختراعأدىولقدأوروبا،

إيطاليا.فيالحريرتوفصناعةإلىالحريردود

للنساجينجمعياتالكبيرةالأوروبيةالمدنفينشأت

الجميعاتهذهوقامتالنسئ.إنتاجلتنظجموالحرفيين

التيالمنتجاتلنوعيةأسعاربوضعبالنقاباتالمسماة

كانت،الوسطىالعصورفىولكنالأعضاء.يصنعها

معظمبإنتاجتقومالمنزليالنظامالمسحاةالريفيةالصناعات

الخامبتوزوإلموادالنظامهذاتحتالتجارويقوم.المنسوجات

بعديقومونثم،النائيةالمناطقفىبمنازلهمالنساجينإلى

بالقطعة.ومحاسبتهمالنساجينمنالمنتجاتبتجميعذلك
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صناعةفيالمهمةالتطوراتاستمرت.الصناعيةالثورة

اخترعالمثالسبيلوعلى.الوسطىالعصوربعدالنسيج

لخياطةالةليوليمواسمهأم958عامالدينرجالأحد

قامعشر،العسالغالقرنبدايةومع.الطويلةالجوارب

لصباغةمحسنةوسائلبتطويرالهولنديونالنساجون

صناعةفيالكبيرالتقدمظهرولكنوتشطيبها.الأقمشة

أوائلفيإنجلترافيبدأتالتي،الصناعيةالثورةمعالنسيج

فيهيالصناعيةالثورةفإنالواقعوفىعشر،الثامنالقرن

فيضالصناعيةالثورةصاحبحيث،نسيجيةثورةالحقيقة

مستفيضةزيادةإلىأدتالتىالإنجليزيةالاختراعاتمن

والنسيج.الخيوطإنتاخفي

باختراعكايجونالمهندلرقامام733عامفي

الحشوإمرارفيالنساجينذلكساعدولقدالطائرالمكوك

وفي.اليدويالأسلوبمنبدلأالياالسداةخيوطخلال

باخترأعهارجريفزجيمسيسمىنساجقامأم764عام

فىخيطمنأكثريغزلأنيمكنهالذي،الغزلدولاب

أركرايترششاردتمكنام976عاموفي.نفسهالوقت

المائىالإطارباكتشافحلاقاالأصلىعملهكانالذي

يدعىنساجوقام.المائيةبالطاقةتعملالتيالغزلوآلة

وجمعت.الميولبتصنيعام977عامكرمبتونصمويل

الالةهذهوحلتوالمغزلالمائيالإطارمزايابينالالةهذه

دينرجلسجلأم785عاموفيمحلهما.تدريجيا

الي.نولأولأنجليكاني

ويتنىإليالأمريكيالخترعتوصلأم397عاموفي

اكتشافقبلالعمالوكان،القطنمحلاجاكتشافإلى

ولميدويا.البذورمنالقطنأليافبتنظجفيقومونويتني

مصاؤإلنسيجبمتطلباتتفيالبطيئةاليدويةالويقةتكن

القطنألياففصلمنوتحنىمحلاجتمكنبينما،للقطن

مصانعتلقتوبذلكيدويا.العمالبهيقوممماكثيراأسرع

.الأقطانمنمتزايدةكمياتالنسيج

المنسوجاتعصربدأ.الحديثةا!لنسوجطتعصر

الفرنسىالكيميائياكتشفعندماام884عامالحدشة

وهو.الاصطناعيةالأليافمننوعأولشاردونيههيلير

إنتاجهبدأوقد،الصناعيبالحريرحالياالمعروفالليف

اسمتحتأدلأمريكيةالمتحدةبالولاياتأم019عامالفعلي

العشرينالقرنثلاثينياتمنتصفوفي.الصناعيالحرير

،النيلونبتطويرهـ.كاروثرزوالاسالامريكيالكيميائىقام

الصناعيةالأليافوباقيوالأكريليكالبوليستر،إنتاجوتم

العشرين.القرنمنوالخمسينياتالأربعينياتبينفيما

فيالعشرينالقرنستينياتفيالنسيجشركاتبدأت

البوليسترخيوطمنالحباكةمزدوجةالأليافصناعة

منراحةوأكثروزناأخفالأليافوهذه.المنسوجة

وهكذاالمواد.باقيمنالمصنعةالحباكةمزدوجةالمنتجات

الحباكة.منتجاتشعبيةكثيراازدادت

الحديخةوالولمحائل،الصناعيةالعملياتتطورومع،واليوم

مختلفأحدثمنواحدةالنسيجصناعةأصبحت

التيالحباكةآلاتتقوم،المثالسبيلوعلى.الصناعات

غايةفيبأشكالمنسوجاتبإنتاجالانبالحاسوبتعمل

النسيجمصانعمنكثيراتستخدمكما.فائقةبسرعةالتعقيد

ومتعددةصغيرةمكوكاتذاتالسرعةعاليةأنواعاأيضا

فيالجديدةالنسيجآلات

منزادتعشرالتاسعالقرن

بشكلالمسموحاتإنتاج

النسيجمصالعفي.ملموس

تقوماليسار،علىالذيمثل

طريقعنالأنوالبإدارةالنساء

وأالبخاربقوةتعملآلات

المائية.الدواليب
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أنوالوهناكالواحد.المكوكمنبدلأوذلكالجماحتسمى

يقومحيثالإطلاقعلىمكوكأيتنعمئبدونأخرى

حتىالسداةأليافخلالالحشوبدفعالهواءأوالماءمننفث

أربحوالىأسرعوذلك،الواحدةالدقيقةفيمرة0001

.العاديالنولعلىيعملالذيالمكوكمنمرات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

صمويل،كرمبتولىإدمولد،كارلرايتصمويلسليتر،

حيمصرحريفز،هاحود،كايهيلير،وليهشارد

أنسجة

الحاصةالصلةذاتالمقالاتضمرالواردةالنسيحيةالموادمقالاتانظر

التالية:المقالاتأيصاانظر.الللابسممقالة

الليروالخيمققماشالبتيستا،

قماشالمجود،الزيتيالقماشمسموج،التويل

الكتالىلحدلا

وعملياتمعالجات

اللورمحولالمتماص!!ةالصباعةالمائيالتصميد

جينىمغرلالصبعةالتطرير

ال!جليكىالطحإلباالحباكة

لغرلاآلة،كةلحباا

صلةذاتأخرىمقالات

الملاب!البميةالرئةوالسحادأعسمطا

المقاباتالمزليةا!ساعةاالصناعيةالتورة

الموضوععناعر

النسيجيةالأليافمصادر-أ

طميعيةالألياف

الصحاعةالألياف!

الأنسجةأنواع-2

السداةحماكة-حالمسحوحةالألياف

الأحرىالمنسوجات-دالمحبوكةالمنسوجات!

الجسوجاتإنتاجكيفية-3

المنسوحاتصاعة-حالقمايقتصميم-أ

المسحوحاتتشطي!-دالحيطت!نيعب

النسيجصناعة-4

أوروبا-خآسيا

الش!اليةأمري!صادأمتراليا-ب

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

منكتيرفىالمسوحاتلصحاعةبهمايعتدطريقتينأهمما-أ

؟الدول

الحقيقية؟الصناعيةالأليا!أولما-2

السحيج؟إلتاحم!قدرأكبرتستهلكالتىالصناعةما3

المزلي؟النظاميعمىماذا-4

الدولمنكثيرفيالمسجادمنسوجاتمعفم!تصمعكيص-5

الصحاعية؟

الرمادية؟الممتحاتما-6

الطسعية؟االأليافأه!اما-7

الصناعية؟الأليافتصئمعضمأالموادأيم!-8

؟الدولمنكثيرفيالملاستصنيصيحصكيص-9

التيلة؟حيطوماالمحلوط؟الحيطما-01

ساقابىتية(بم)الأنسجةالأنسجةانظر:.الخشبلسيج

(.والمروع)الحذعالشجرةالعحتسية(؟احسيقالى)االنبات

)صاعةالمناعيةالثورةأنظر:.صئاعةالئسيج،

(.والتعدين)الصناعةالهندالنسيح(،

تو،وأنسجتهالجسمأعضاءيربطالضامالئسيج

الأنواعمعوبمقارنته.الجسمويدعمنهام!طفىالأعضاء

خلايالهبأنيتسمالضامالنسيجفإنالنسيجعمنالأخرى

العلماءويقسم.الخلويةبينالمادةمنوكثيرانسبياقليلة

المادةلصلابةتبغامجموعاتثلاثإلىالضامأضسيجا

الحقيقي.الضامالنسيجأ-:هىالمجموعاتوهذه،البينية

الصلب.العظم3-.الغضروف2-

وللحصول.الحقيقيالضامالنسيجالمقالةهذهوتناقش

انظر:.الضامللنسيجالاخرىالأنواععنمعلوماتعلى

الغفروف.بمالعظم

الرخوالحقيقي:الضامالنسيجعمنرئيسياننوعانهناك

ذاتالشبكاتيشكلالرخووالنسئالضام.أعثيفوا

كما.والرئتينالقلبمثلبأعضاءتحيطالتىالرفيعةالألياف

النسيجأما.العضلاتوفوقالجلدتحتأيضايوجدأنه

منحجماوأكبرقوةأكثرأليافذوفهو،الكثيفالضام

تحفظمتينةكبسوليةأغلفةويشكلالرحو،الضامأصسيجا

التيالأربطةأيضايشكلكمام!صانها،فيالكلىمثلأعضاء

تصلالتيوالأوتارمكانها،فيوالمفاصلالعظامتثبت

الوتر.؟الرباطانظر:.لالعظامالعضلات

يخزنالحقيقيالضامالنسيجفإن،ذلكإلىوبالإضافة

النسيجهذامنمتخصصةأنواعوهناك.الدهنيةالخلايا

البيضاءالدمخلايابتصنيعتقومالشبكىالنسيجعتسمى

والحمراء.

أليافمنالضامالنسيجفيالخلويةبينالمادةوتتكون

بيضاءإماالأليافوتكون،هلاميةممادةمختلطةطويلة

عددعددهايفوقالتىالبيضاء،والخلاياصفراء.أو

عدديساويالنسيجهذاأجزاءمعظمفىالصفراءالألياف

وتتكون،الضامالنسيجأقساممعظمفيالصفراءالألياف

الأليافمعظمأنكما.الكولاجينيسمىبروتينمن
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منجدائليشكلوبعضهاالقويةالحبالتشبهالبيضاء

بروتينمنفتتكونالصفراءالأليافأما.رقيقشبكىنسيج

مطاطية.شبهمادةوهو،المرنينيسمى

(.النساجة)الناكبالعنكبوتانظر:.العئكبوتلسيج

مثلالتصميماتمتموجنسيجأيالمتموجالئسيج

الصناعيةالأليافأو(،الصناعى)الحريرالرايونأوالحرير،

بوساطةالقماش!علىالتصميمنموذجطبعوشم.المضلعة

.والحرارة،التصميمعليهامحفوربكرات

الناحيةمنالمتطابقةالحيةالكائناتمن!جموعةالئسيلة

سمليةوهى،اللاجنسىبالتكاثرينتجومعظمها.الوراثية

انظر:.الأبوينأحدمنللوجودالحىالكائنفيهايخرج

فإن،الحدوثالنادرةالتلقائيةالطفراتعداوفيماالتكاثر.

نفسلهااللاجنسيالتكاثرتنئكنالتيالحيةالكائنات

عنالناتحةالكائناتفإنوهكذالأبويها.الوراثىالتكوين

نسيلة.تكونالأبوينأحد

البكتيريامثلالواحدةالخليةذاتالحيةوالكائنات

النسائلوتفيدلاجنسيا.عادةتتكاثروالخميرةوالأوليات

فكثير.الأبحاثإجراءفىالحيةالكائناتهذهعنالناتجة

نسائلعلىأختبارهايمكنالمركباتمنوغيرهاالعقاقيرمن

التركيبنفسلهاالاختباراتبكتيرياوجميعالبكتيريا.

مركببينالفاعليةفىاختلافأيفإنلذلك،الوراثي

للبكتيريا.لانفسهللمركبيعودواخر

النباتاتمنومثيلاتهاوالطحالبالفوياتوتتكاثر

نآفىولاجنسياجنسياالذئبرجلنباتاتمثلالبسيطة

العلياالنباتاتوتتكاثر.نسائللهاتكونأنويمكنواحد،

العليا،النباتاتمنكثيراأنإلابذورا،وتكونجنسياعادة

بعمليةيعرففيمالاجنسياتتكاثرجميعها،تكنلمإن

انظر:.نسائلتكوينيمكنهاثمومن،الخضريالتكاثر

العواملتأثيرقياسفيالنباتيةالنسائلمنويستفاد.النبات

المتطابقةالنباتاتفيالكيميائيةالمركباتأوالختلفة،البيئية

منالاستيلادبعملياتالقائمونيستفيدكماوراثيا.

مرغوبخاصةسماتلهانباتاتجمعفيالنباتيةالنسائل

زراعةفيوالبستانيونالمزارعونمنهايستفيدوكذلكفيها.

والورود.والبطاطسالتفاح

المفلطحةوالديدأنالهيدرامث!!الحيوأناتولبعض

مناللاجنسيبالتكاثرنسائلتكوينعلىالقدرةوغيرها،

الحيواناتمعظمدكنالتجدد.انظر:التجدد.عمليةخلال

التوائمحالةفيإلا،طبيعيبشكلذلكلاتستيمالعليا

وراثيا.المتطابقةالمتعددةالمواليدحالاتمنغيرهاأو،المتطابقة

معهدفيالباحثينمنفريقأعلنام799فبرايروفى

عن،ويلموتإيانبقيادةأسكتلندا،فيبأدنبرةروزلين

التكاثربطريقةليس،دوليسموهانعجةتوديدفينجاحهم

عرففيماالنسائلتكوينبطريقةولكن،المعروفالجنسي

النعجةضرعمنخليةالعلماءأخذحيث،الاستنساخبعملية

المادةوحقنوامنها،الوراثيةالمادةبسحبوعالجوهادولي

المادةمنهاأخذتأخرىنعجةبويضةفيالمسحوبةالوراثية

فيهاالوراثيةالمادةدمجبعد،البويضةووضعوا،الوراثية

وضعتوالتي،ثالثةنعجةرحمفي،الكهربائيةبالنبضات

نأيعنيمما،لدوليتمامامطابقةنعجة،عاديةحملفترةبعد

.أبدونولكن،أمهاتثلاثمنولدتقدالنعجةهذه

أعلنت،دولىاستنساخمنعامبعدأي،أم899فبرايروفي

بي..بيشركةوهي،العمليةهذهتبنتالتيالشركةنفس

سموههولستينسلالةمنعجلاستنساخ،ثيرابيوتكس.إل

خليةمنالمرةهذهالاستنساخعمليةتمتوقد.جيفرسون

بالغة.خليةمنالوراثيةالمادةنقلمنبدلأجنينية

فيكبرىتحولنقطةالتجربتينهاتيننجاحكانلقد

الثديياتبأنالاعتقادهدمتالأنهما،البيولوجيةالبحوثتاريخ

قضيةوظلت.والأنثىالذكربينالجنسىبالتلاقحإلاتتكاثرلا

بينجدلمثار،الإنسانعلىتطبيقهواحتمال،الاستنساخ

مثللإجراءرافضبينالناسانقسمحيث،وغيرهمالباحثين

التوسطموقفوقفومنبها،منبهرومؤيد،التجاربهذه

لصالحالاكتشافاتهذهمثلتسخيرإلىداعيا،والاعتدال

إلىتؤديلالكياستخداماتها،بضبطومطالبا،البشرية

الأخلاقية.والأسسالاجتماعيةالمؤ!سساتتقويض

الوراثية.الهندسة:أيضاانظر

.()جدولالرياحنظر:ا.الئسيم

حميد،نسيم.انظر:حميد.سميم

ارريافيتوجدأبيضمسحوقشكلفىمادةالئشا

والقمحالشاميةالذرةحبوبمثلالخضراءللنباتاتالحية

البطاطسودرناتوجذوروسيقانوالفاصولياوالأرز

.)الكسافا(والمنيهوت

منوهي،بالكربوهيدراتالمعروفةالموادمنالنشايعتبر

للإنسانمهماطاقةمصدرتشكلالتيالأغذيةأهم

عندمامباشرةمنهالطاقةعلىالحصوليتمحيثوالحيوان

هضمه.شم

تصنئ)عمليةالفوئيالتركيبعمليةأثناءوفي

الشمسيةالطاقةتقومالخضراء(النباتاتتجريهاالتيالغذاء

جلوكوزإلىالكربونأكسيدوثانيالماءبتحويل
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إلىالجلوكوزتحويلالنباتخلاياوتستطيع.وأكسجين

معظمفيالصمغيرةالنشاحبيباتتتكون.بسرعةنشا

تحويليتمالليلأثناءوفيالنهار.أثناءالخضراءالأوراق

والسيقانالجذورفيلتجريأخرىمرةسكرياتإلىالنشا

.النباتاتمنالأخرىجزاءوالأوالفواكهوالحبوب

فىأخرىمرةتخزينهيتمقدأوللنموأسسكراويستعمل

نشا.شكل

أوالنشايستعملماكثيرا.الأطعمةفيالاستعمال

لت!شيفالطبخفيالمشا،علىيحتويالذيالدقيق

ولاالش!سل.هلاميةأوكالعج!تتصيرحتىالخلطات

النشاحبيباتأنإلاالماء،فىالمطوخغيرالنشايذوب

والأطعمةوالأرزتطحإلمعكرونةعندماالماءوتمتصتنتفخ

النشابهايتميزالتيالخاصيةهذهوتسمى.الأخرىالنشوية

الجسمداخلبسهولةالمطبوخالهلامىالنشايتكسر.التهلم

غيرالنشاهضميصعببينماالهاضمةالإنزيماتبوساطة

.للذوبانقابليتهلعدمنظراالمطبوخ

موادإلىالنشايتحولالأطعمةبعضطبحأثناءفي

إلىخفيفاتحميصاالمحمصالنشايتحولفمثلا.أخرى

النشامنتستخرجصمغيةمادةوهىديكسترين،

عملاثناءوفى.وال!وفالطوا!علىغراءوتستعمل

الذيالمالتوزإلىالنشامنصغيرةكميةتتحولالخبز

الكربونأكسيدثانىإلىويتحولالخميرةبتأثيريتخمر

عجينةفىفقاقيعالكربونأكسيدثانىويشكل.وكحول

حجمها.زيادةإلىيؤديكاالخبز

فيالنشاوجودلاختباراليودمادةالكيميائيونيستعول

يصيرالنشالمحلولاليودمنقليلةكميةإضافةفعندالغذاء.

صغيرةحبيباتشمكلفيالنشاويظهرداكنا.أزرقلونه

)دقيقالذرةنشاحبيباتتكون.المجهريالفحصتحت

حواليقطرهامضلعاتش!صلعلىمستديرة(المصفىالنشا

البطاطسنشاحبيباتنجدبينماميكرونا،02إلى01

،ميكرون001منأكثرإلىقطرهايصلقدبيضية

قطرها3طولشجاوزلاجداصغيرةالأرزنشاوحبيبات

معيننوعمعرفةأطشخصيمكنوبالخبرة.ميكرون5إلى

المجهر.تحتمظهرهعلىبناءالنشامن

بلايينالصناعةتنتج.الصناعيةالاستعمالات

لتقويةيستعملوهو.عامكلالنشامنالكيلوجرامات

الأخيرةاللمساتوإضفاءالقماشوأ!مقلالنسيجخيط

الممتازللورقوصقيلاناعماومظهراقوةالنشاويحطي.عليه

والمموجالمقوىالورقصناعةفيأيضايستعملكما

النشامننوعوهناك.الجدرانوألواحالأبلكاشوخشب

من)نوعالشمعيةالذرةمنيستخرجبالأميلوبكتينيعرف

(.وسائلةصافيةعجائنلهالذرة

الماءفىالذرةتنقع،النشويالذرةدقيقولصناعة

الحبوبتشقثميومينلمدةالكبريتأكسيدوثانيالدافئ

الحبةبقاياتطحنثم(البذرة)جنينالجرثومةوتزالاللينة

يصفىثم(بروتينية)مادةوالدابوقالنشاليبقىوتغربل

لاستخراجمشابهةطرقتتبعويعبأ.ويخففويغسلالنشا

.والذرةالشمعيةالذرةمننشا

ويفصلالبطاطمه!تغسل،البطاطسنشالاستخراج

عمليةإعادةوبعد،بالغربالالبطاطسأليافمنأضشاا

المرنطةنشااستخراجويمكن.ويجفصالنشايغسلأ!صلا

مشابهة.بطرق(النباتمن)نوعالىوالتابيوكا

أوبعجنامشخراجهفيمكنالقمحلنشابالنسبةأما

منالنشايغسلثمعجينايصيرحتىالقمحدقيقخلط

الماء.منبسي!!اللزجةال!ضلة

قلويمحلولفىحبوبهبنقعالأرزنشايستخرج

بعدويغسليفصلالذيالنشاويبقىالجلوتينبليذو

ذلك.

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

السليلورا!دكتري!اروتلأرا

راتهيدلول!صاعولسااكابيواضاا

الستموياسدرةادقيهت

المصفى.النشاءدقيقان!:الئشاء.

القرنمنالفترةفىشحائعاسلاحاكانتالئشابية

صلبقصيرقوسولهاالميلاديينعشرالخامسإلىالحامس

الرماةبعضاستخدم.أم048عامبالنشابيةالتركيةالقواتقاتلت

.السهاملإطلاقاسشابيةالإعدادال!صلك
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إلىالقوسوترالرامىيسحب.المقبضنهايةفيمركب

علىقصيراسهمايضعثمبارزنتوءعلىويعلقهالخلف

البارز.النتوءيحررزنادبجذبالسهمالراميويطلقالوتر.

يضطركانالراميإنحتىجداقاسيةالنشابيةكانت

وجرالقوسطرففيركابفيقدميهإحدىلوضع

النشابيةتهيئةويمكنحبل.أوبخطافيشدهلكيالخيط

منأبطأكانلكنه.للاستعمالجاهزةبهاوالاحتفاظ

.مدىوأقصرالطويلالقوس

.بالسهامالرمايةأيضا:انظر

منيتشكل،دهدلالونقدويغازالأمونياأوالئشادر

وهو.هيدروجينأجزاءوثلاثةواحد،نيتروجينجزء

وصيغته،حادةلاسعةرائحةولهالهواءمنأخف

كانإذاالنشادرغازاستنشاقيمكنولل!.3الكيميائية

إلىيؤديقدولكنهالهواءفيكبيربشك!مخففا

النشادرغازولايشتعل.مركزاكانإذاوالموتالاختناق

لهباويحدثالأكسجينفىيشتعلولكنهالهواءفي

ضعيفا.أصفر

الماءفيالذوبانشديدالنشادرالنشادر.خصائص

الأمونياهايدروكسيدباسميعرفمحلولأويشكل

بدرجةفعالأليسوالنشادرالنشادر.ماءأوك!ل!(4)وله

يتفاعلالماءفىيذوبعندماولكنجافايكونعندماكبيرة

الأمونياهايدروكسيديعادل.الكيميائيةالموادمنالكثيرمع

فمثلا.المقابلةالأمونيومأملاحويشكلالحموضمنالكثير

هايدروكسيدإلى)اح+(الهيدروكلوريكحمضاضيفإذا

الأمونيومكلوريدمحلولينتج4+د!()ك!هالأمونيا

بعضمعالأمونياهايدروكسيديتحدوعندماك!ل!(.4ح)4

فمثلا.أمينيةمركباتتدعىمعقدةمركباتيشكلالفلزات

الأزرقألمحلولإلىالأمونياهايدروكسيدإضافةعند

ذلكعنينتجلىح(النحامميك)403كبريتاتمنالشاحب

النحامميككبريتاتمنغامقأزرقمحلول

)4043)3+*(لاح(.النشادرية

ويغلي.م-35.33عندسائلإلىالنشادرغازيتحول

إلىويتحولويتجمد،الحرأرةدرجةنفسفيالنشادرسائل

إلىسائلمنتحولهوفي.م-7.77عندصافيةصلبةمادة

منالحرارةمنكبيراقدراالنشادريمتصأخرىمرةغاز

النشادرمنالواحدالجرأميمتصبحيث،الخارجيالمحيط

يستخدمالنشادرفإنالسببولهذاحراريا.سعرا327

التبريد.أجهزةفيواسعبشكل

الختبرفىالنشادرتحضيريتمالنشادر.تحفير

.الصوديومهيدروكسيدمعالأمونيومأملاحأحدبتسخين

وبقدرتهرائحتهمنالمنطلقالنشادرغازيعرفأنويمكن

إلىالأحمرمنالرطبالشمسدوأرورقتحويلعلى

.لأزرقا

النيتروجينغازيبدمجتجارياالنشادرتركيبيتم

عليهماالحصوليمكنالغازينوكلا،الحرينوالهيدروجين

معالنيتروجينمنواحدحجممزجشم.ورخصبسهولة

وحرارةعالضغطتحتالهيدروجينمنحجومثلاثة

علىالحص!لويمكنالحفز.انظر:.حفازةمادةوبوجود

وغازالحجريالفحمإنتاجأثناءثانويكمنتجالنشادر

.الكوك

واسعبشكلالنشادريستخدمالنشادر.استعمالات

الأمونيوموأملاحالأمونيومنتراتوتعتبرمخصبا.سمادا

المحصولإنتاجزيادةفىوتساعدجيدةأسمدةالأخرى

بعضوفي.النيتروجينمنعاليةنسبةعلىتحتويلأنها

)الأمونيااللامائيالنشادراستعمالالانيتمالزراعيةالمناطق

كبيرةخزاناتمنوذلك،الحقولفيمباشرة(،اللامائية

.المضغوطالنشادرغازعلىتحتوي

حمضلصنعالنشادرمنكبيرةكمياتأكسدةتتم

ثالثمثلالمتفجراتصناعةفيأساسيايعتبرالذيالنيتريك

.الأمونيومونتراتوالنتروجلسرين،التولويننترات

الأليافإنتاجفيالنشادرالنسيجصناعةوتستخدم

كما.النشادريالنحاسىوالرايونالنيلونمثلألاصطناعية

والصوفالقطنوتنظجفصبغفيأيضاالنشادريستخدم

ماءاستخداميتموأحيانا.الأخرىالنسيجيةوالألياف

فيأيضايستعملأنويمكن.منظفكسائلالنشادر

بالحموض.الملطخةالأنسجةتنطف

الموادمنالكثيرصناعةفيجوهرياأيضاالنشادريعتبر

يقومفمثلاوالعقاقير.والفيتاميناتوالبلاستيكيةالكيميائية

مثلبلاستيكيةموادصناعةفيالحافزالعاملبدورالنشادر

الميلامين.وراتينجالصناعيالراتينج

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لشماملاخ!أ

ئيةماللاامونيالأا

لأميرا

التبريد

الثلج

لغازا

القلوي

النيتروجين

عمليةبر،ها

اقيأ!ليةعنيعبرهـصطلحالإشعاصكىالئشاط

الأشعةأوالذريةالجسيماتأوالإشعاعالذرةفيهاتطلق

الختلفةالأنواععدديربونواتها.منالعاليةالطاقةذات

يزيدمنهاوالممثمعنوع،2)003علىالمعروفةالذراتمن

الطبيعة.فيتوجدنوعا5نحو.منهانوع،الألفيعلى

اكتشفولقدصناعيا.العلماءالشحدثهافقدالبقيةأما

فيبكويريلهنريأنطوانالفرنسي،الإشعاعىالنشاط

.ام698عام
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الإشعاعأنواع

ألفا،جسيمات:النشطالإشعاعمنأنواعثلاثةتوجد

التيبيتاوجسيماتعليهابمتعرفمنأولبكويريلوكان

جاماوأشعةرذرفورد،إرنستالنيوزيلنديعليهاتعرف

.كوريوبييرماريالفرنسيانالزوجانعليهاتعرفالتي

موجبة.كهربائيةشحناتتحملألفا.جسيمات

يماثلأنهأيونيوترونين،بروتون!تمنألفاجسيمويتركب

عالية،لطاقاتألفاجسيماتتنطلق.الهيليومذرةنواة

وبمقدور.المادةفىمرورهاعندتفقدهاماسرعانولكنها

ألفا.جسيمانظر:إيقافها.الموسوعةهذهأوراقمنورقي

النويبعضتطلق.إلكتروناتوهى.بيتاجسيمات

سالبة.كهربائيةشحناتتحملعاديةإلكتروناتالمشعة

ذاتإلكتروناتوهيبوزيتروناتيطلقالاخرالبعضلكن

سرعةتقارببسرعةبيتاجسيماتوتنتقل.موجبةشحنة

منأملم3خلالينفذأنبعضهاويستطجعالضوء

بيتا.جسيمان!:.الخشب

هذهوتشبهكهربائيا.مشحونةغيرأشعةجاما.أشعة

طولذاتالغالبفىتكونأنهاإلا،السينيةالأشعةالأشعة

هىالأشعةوهذه.السينيةالأشعةانظر:أصغر.موجى

وتنتقلأممهرومغنطجسي(،االإشعاع)جسيماتفوتونات

منأكبربدرجةالأجسامجاماأشعةتخترقالضوء.بسرعة

جاما.أشعةان!:بيتا.أوألفاجسيمات

النوىخواص

نأعلينايجب،مشعةذرةداخليحدثمانفهملكي

نواةفىالبروتوناتعدديسمى.النواةتركيبعلىنتعرف

مختلف.ذريعددعنصرولكل.الذريالعددالذرة

الذريعددهفإنولذاواحد،بروتونلهمثلافالهيدروجين

29علىتحتوينواتهلأن29الذريعددهواليورانيوم،أ

والنيوتروناتالبروتوناتمنالكليالعددويسمى.بروتونا

الهيدروجيننواةوتحتويالكتلى.العدد،الذرةنواةفى

فإنولذا،نيوتروناتبهاوليسواحد،بروتونعلىالعادي

نواةأماواحد.هوالعاديللهيدروجينالكتليالعدد

بروتونبهايوجدفإنه)الديوتريوم(أي،الثقيلأ!يدروجينا

نأكما.2ال!ضليعددهفإنولذاواحد،ونيوترونواحد

العددلهتريتيوموالمسمىأصلهيدروجينالمشعةالأنواعأحد

ولكن.ونيوترونينواحدابروتونابهلأنوذلك3،الكتلى

وتسمى.الذريالعددنفصلهاللهيدروجينالثلاثةالأنواع

كتليةأعدادولهاالذريالعددنفسلهاالتيأسذراتا

والديوتريومالعاديالهيدروجينأنأيالنظائر.مختلفة

ويكتبها،الهيدروجينلعنصرنظ!ائر،كلها،شتريتيوموا

العددالأسفلالعددويمثل+؟.+ا+أعادةالعلماء

الكتلي.العدديمثلالأعلىالعددأنحينفي،الذري

.واحدةكيميائيةخصائصذاتعنصرأينظائروجميع

النظير.،الذرة:انف!إ

الإشعاعابدماث

الذراتنوىفىالإشعاعمنالختلفةالأنواعتنشأ

إلا،ونيوتروناتبروتوناتمنالم!ضنأغا،أجسيموما.المشعة

ينشأفإنهبيتا،أشعةإلكترونأما.أطلقتهالتىالنواةمنشظية

وعندمافيها.الجسيماتلأحدتغيريحدثعندماالنواةفى

عناصرذراتإلىتتغيرفإنهابيتا،أوألفاإشعاعالذراتتطلق

المشعةالذراتمنالمنطلقةالجسيمات

ألماسحسيميتركاألفا.جسيمات

كلهاتعملوليوترول!!روتوير

دردساةتطلئعدما.واحدكحسيم

روتويرتفقدف!!األما!امعتمعة

!-كا!كا!ء؟ليلإا-؟-صر

--جسيم-

ألفا

عاصرلوياتسئطلقالسرعةعاليةإلكترولاتدتاجسيمات

موحعة.أوسالةخصلىأد!يتالحسيماتيمك!.معيسةمشعة

تقدهـأيضا!!!االتئحمةسال!!يتاحسيمالواةتطلئعدما

الشحسةموح!ليتاصاالواةتطهلقوعدماليوتريو.مصاد

!يوتريو.أيضاتقد!لثا!إ!رشروداسسمى

ص!!ياتح!*

ص-

ء!لأ!ه!!!!

ليوترينوحسيممصاد

ليتايهوتريوليتا

الطاقةحسيماتستت!صلىجاماأشعة

)الثوتولات(.المس!اةال!رومعسطيسية

سعدالواةكاتإداحاماأشعةتطق

طاقةحالةلىإشعاعياحلالحدوت

الضوء.سسرعةالأشعةتتحرك.عالية

نواة**

لمد"

ح!لا-+-لألألالم!لأكلاأئرخاشعةبركا!لأمم!!
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أما.التبدلأوالتحولالتغيرذلكالعلماءيسمى،أخرى

يحدثولافقطللطاقةتحررعنهفينتججاماأشعةابتعاث

العناعر.تحولانظر:.تحولبسببه

تفقدفإنهاألفا،جسيمنواةاطلقتإذاألفا.إشعاع

ألفاإشمعاعفإن،ذلكعلىوكمثال.ونيوترونينبروتونين

29لهلليورانيومنطروهو238اليورانيوممنينطلق

يصبحألفا،جسيمفقدانوبعدنيوترونا.461وبروتونا

لهاالتيالذرةلكننيوترونا.441وبروتونا09للنواة

ثوريوم.ذرةبليورانيومذرةليعست09الذريالعدد

.432ثوريومالنظيرتكونهي،إذن،والنتيجة

تطلقفإنهابيتا،جسيمنواةتطلقعندمابيتا.إشعاع

تكادكتلتهمشحونغيرجسيموهومضادنيوترينوأيضا

يتحولالسالببيتاجسيمينطلقوعندما.منعدمةتكون

ونيوترينوسالبوإلكترونبروتونإلىالنواةفيالنيوترون

لحظةالمضادوالنيوترينوالإلكترونينطلقمضاد.

نأيعنيوهذا.النواةفيالبروتونيبقىبينماتكونهما،

يطلقفمثلاناقصا.نيوترونابهاأنكمازائدابروتونابها

الكربونذرةوفي.سالبةإلكترونات،64أحللكربوننطر

وعندما.نيوترونات8وبروتونات6يوجدح4"،أو)41

وإلكترونبروتونإلىنيوترونيتغير،النواةهذهتتحول

والنيوتريخوالإلكترونابتعاثوبعدمضاد.ونيوترينو

وسبعةبروتوناتسبعةعلىمحتويةالنواةتصبحالمضاد،

العددأنمعثابتاظلالكتليالعددفإنوهنا،.نيوترونات

لهالذيالعنصرهووالنيتروجين.واحداازدادالذري

انطلاقبعد74أدلاإلىتحولح64أأنأي7.الذريالعدد

سالب.بيتاجسيم

النواةفىالبروتونيتحولبوزيترونا،نواةتطلقوعندما

منكلينطلقونيوترينو.وبوزيتروننيوترونإلى

نأحينعلىتكونهما،لحظةوالنيوترينوالبوزيترون

ع!الكربوننظائرأحدويطلق.النواةفىيظلالنيوترون

،نيوترونات5وبروتونات6النظيرولهذا.بوزيترونات

إلىالنواةبروتوناتأحديتحو!بوزيترونايطلقوعندما

البوزيترونأنطلاقوبعدونيوترينو.وبوزشروننيوترون

6وبروتونات5علىمحتويةالنواةتظلوالنيوترينو،

نأحينعلىثابتاظلالكتليالعددفإنوهنا،.نيوترونات

العنصرهووالبورونواحد.بمقدارنقصالذريالعدد

إطلادتىبعد!أ3اإلىتغيرحأ6أأنأي.هالذريرقمهالذي

ونيوترينو.بوزيترون

لافقد.متعددةبطرقجاماألغمعةتنشأجاما.أشعة

كل،النواةمنالمنطلقبيتا،جسيمأوألفاجسيميحمل

تلكمنأكبرطاقةالنواةتكتسبعندئذ،.المتاحةالطاقة

الزائدةالطاقةمنالنواةوتتخلص.مستقرةتحعلهاالتي

يصاحبهلاجاماإشعاعابتعاثلكنجاما.أشعةبإطلاق

.تحولحدوث

العمرنصف

فترةفيمشعنظيرعينةمنالمنطلقةالجسيماتعدد

العينة.ذراتعددمنمحددةمئويةنسبةهوزمنية

كلمنها5.3%أأحمنعينةأيمنينحلفمثلا،

بعدمنهايتبقىلنفإنهأ،أحمنمابعينةبدأنافإذا.دقيقة

لمجبقىالثانيةالدقيقةنهايةوفي.%.569إلادقيقةأول

من%5.69أي،الدقيقةهذهبدءعندالعينةمن5.69%

العينةمن.39%1أي،الأصليةالعينةمنء،%69

الأصليةالكميةمنيبقىلندقيقةعشرينوبعد.الأصلية

أأحعمرنصفأنقولنامعنىوهذا.فقطنصفهاإلا

للمادةالتدريجيالفناءهذاويسمى.دقيقة02

الختلفةوللنظائر.النوويالتحولأوالإشعاعيالانحلال

كسورمنالعمرنصفويتراوح.مختلفةأعمارأنصاف

قليلة،المشثناءاتعداوفيما.السنينبلايينإلىالثانيةمن

يمكنبكمياتالطيعةفىالموجودةالمشعةالنظائرفإن

ملايينيبلغعمرنصفلهاالتىتلكفقطهيملاحطها

العلماءويعتقد.السنينبلايينحتىأو،السنينمنكثيرة

النظائركلكانت،الأرضعناصرتكونتعندماأنه

لهاالتىتلكتحللت،الغالبوفي.موجودةالممكنة

كمياتإلامنهايبقلمبحيثقصيرةأعمارأنصاف

العمرذاتالنظائربعض!ولكن.تلاحظأنمنأصغر

انحلالنتيجةتكونت،الطبيعةفيالموجودةالقصير،

234،الثوريومينتجفمثلا،العمر.طويلةمشعةنظائر

نصفلهالذياليورانيوممنقصير،عمرنصفلهالذي

،41الكربون،الكونيةالأشعةتنتجكذلك.طويلعمر

الأشعةانظر:نسبئا.قصيرعمرهنصفنظيروهو

الموجودةالطويلالعمرذاتالمشعةالنظائرومن.الكونية

،322والثوريوم،04البوتاسيوم،الأرضعلى

.238واليورانيوم،235واليورانيوم

المشعةالنظائرمئاتصناعياالنوويالمفاعلويختج

نوويةجسيماتأونيوتروناتبإطلاقوذلكالعمر،قصيرة

أطلقفإذا.النوويالمفاعلانظر:.النوىعلىسريعة

نأالمحتملمنيصبح،ذرةنواةعلىآخرجسيمأونيوترون

تقومالأحيانبعضىوفيبها.أرتطممابأسرالنواةتقوم

النواةتقومأنمباشرةذلكيلىثمفيهاجسيمبأسرالنواة

جسيماتها.أحدبطرد

المشعةالنظائراستخدامات

لأغراضالمشعةالنظائرتستخدم.الصناعةفي

الفلزيةالسبائكفحصفيجاماأشعةفتستخدم.كثيرة
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الطبفيتستحدماللشعةالنظائر

السظيريحقنفعندما.اصوويا

يصبحالأعصاءأحدفىادثع

يترح!أنخاصحهاربإم!صان

العضوم!الصادرةالإشعاعات

الصورتادوتوصح.صورإلى

شخصودماع()دوقعاديادماعا

)تحت(.أضهايمرضبرمصاب

الصورةلياللور!ىأضغيراتوا

حلاياتدميرتوض!ءاحسملىا

ذلكعلىيدلالدي"د!دماع

أنابيبخطوطلحاماتفيالضعفنقاطعنوالكشف

ضعيفةمناطقبهكانفإذاالفلز،فىالأشعةتمر.النفط

كما.الفوتوغرافيالفيلمعلىداكنةبقعظهرت

يوضعالمواد.ألواحسمكفىللتحكمبيتاأشعةتستخدم

ويوضع،اللوحفوقبيتاجسيماتمخهتنطلقمشعنظير

قياسوظيفتهبيتالجسيماتكشافالآخرالجانبعلى

إلىوصل،اللوحسملثزادفإذاالمار.الإشعاعشدة

ال!صشافوسحكم.الجسيماتمنأقلعددالكشاف

السمكعلىيحافظبحيث،الدحرجةآلاتفي

للو!.المطلوب

كعناعرالمشعةالنظائرالعلماءيستخدم.الأبحاثفي

أجسامفىالكيميائيةالموادتصرفكيفيةلتبيناستشفافية

ولذاكيميائيا،متكافئةالعنصرنظائروكل.والحيوانالنبات

التيالطريقةبنفسالمشعالنظيراستخداميمكنفإنه

النباتعالميقتفىلكيفمثلا،.العاديالنظيربهانستخدم

المشعالفوسفوربخلطيقومفإنهالنباتفىالفوسفورمسار

ورقةإلىالفوسفوروصلمتىولمعرفة.العاديبالفوسفور

جايجر-عدادالإشعاعكاشفوضعيمكنفإنه،النبات

يمكنفإنهالورقةفىالفوسفورمكانولمعرفة.الورقةقرب

يسمىالذيالمظهراللوحوعلى.ضوئيأ!حعلىوضعها

علىالمعثسعالنظيرموضعتحددالذاتيةالإشعاعيةالمرسمة

لورقة.ا

واسئنطاقعلى14حالمشعالكربوننظيرويستخدم

نأكما،المدونالتاريخمنالأقدمالموادأعمارتحديدفى

أعمارلمعرفةأخرىمشعةنظائريستخدمونالجيولوجيين

الإشعاعية.الجيولوجيابمالمشعالكربونانظر:الصخور.

الطبفىالمشعةالنظائراستخداميشكل.الطبلمحي

ويتمثل.النوويالطبالمسمىالتخصصمنجزءا

مختلفةأعضاءوظائفدراسةفيلهاالرئيسىالامشخدام

المادةإلىالمعثسعالنطربإضافةذلكيتحقق.الجسممن

دراسته.الطبيبيودالذيالعضوفيتتراكمالتيالحاملة

مريض،كليةوظائفيدرسأنالطيبيريدعندماف!ثلا،

الكلية.فىتتجمعحاملةمادةإلىمشعانطرايضيففإنه

بعضهايلتقطجاماأشعةتحللهاأثناءالمشعةالمادةوتطلق

الماسحةعلىالصورةالطبيبيرى.الماسحةيسمىبجهاز

الوجهعلىمهمتهاتؤديالكليةح!انتإنمنهاويتبين

أصسليم.ا

.السرطانعلاجفىتستخدمالمشعةالنظائرأنكما

الحيةالخلاياتدميرإلىتؤديمنهاأعبيرةاالجرعاتأحش

الخلاياولأن.انقسامبعمليةتمرالقيتللثوبخاصةالسليمة

فإن،العاديةالخلايامعدلمنأعلىبمعدلتنقسماسرطانية

الخلايامنيدمرمماأكثرالسرطانيةالخلايامنيدمرالإشعاع

فيعكل،الحقيقةهذهيستغلالطيبأن.والواقعأسسليمةا

يمكنفمثلا،.المصابالعضوفييتراكممشعاأنضيرا

الدرقيةالغدةسرطانمعالجةفيمشئلليودنطراستخدام

المشع،اليودتحللأثناءوفى.اليودتختزنالغدةهذهلأن

السرطانية.الخلايايقتلإشعاغااليوديصدر

الإشعاعأخطار

الأفرادحمايةتجبولذا.الحيةالخلاياالإشعاعيدمر

انظر:.الإشسعاعمنالمشعةالمواديميتعاملونأ!ذينا

وبيتاألفاجسيماتوتمتص.الإشعاعداءبمالإشعاع

علىعاليةقدرةفلهاجاماأشعةأما،السهولةمنبشيء

أشعةالكبيرالذريالعددذاتالعناصروتمتص.الاختراق

صغير.ذريعددلهاالتيتلكمنأفضلبدرجةجاما

الكيميائي.العنصرأنظر:

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحسيماتمعجلالنوويةالطاقةالإشعاخ

النطيرارزرياالغبارأ!اصراتحول

الكتبوتسويقوتصنيعإعدادعمديةهوالئشر

هذهتختص.أخرىمطوعاتأيأووالصحفوالمجلات

معلوماتعلىوللحصول.فقطالكتبنشربعمليةالمقالة

الصحيفةبمالمجلةانظر:.والصحفالمجلاتنشرعن

اليومية.

أهميةذاتولكنهانسبئا،صغيرةصناعةال!ضبنشر

هيفالكتب.للجميعوالثقافيةالتعليميةالحياةفيبالغة
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الوسائلوهي.الإنسانيةوالمعرفةللتاريخالحيويالسجل

للحضارةالأساسيةالمعالمتنتقلخلالهامنالتيالأساسية

للمتعةمصدرالكتبأنإلىبالإضافةجيل.إلىجيلمن

مصدر،الكتبأي،فهي،الناسمنالكثيرلدىوالترويح

التلفازية.والمسلسلاتالسينمائيةالأفلاممنالعديد

الذينالجماعةأوالشخصعلىالناشركلمةوتطلق

عنمسؤولوالناشرما.كتابنشرمهمةيباشمرون

وعن،الأصليالنصعلىالمؤلفينأوالمؤلفمنالحصول

الكتابوتجليدطبععلىيشرفأنهكمابالتحرير،القيام

علىالنشرداراسمويطلقالجمهور.علىتوزيعهيتمحتى

ضخمةبنايةإماوهي.العملهذامعظمتؤديالتيالجهة

فيهاواحدةغرفةمجردأو،الموظفينمنالمئاتتضم

بأكمله.العملينجزواحدشخص

ماضية.عصورإلىأعتباوبيعصناعةتاريخويرجع

القرنفيإلايبدألم،ضخمةكصناعة،الكتبطبعأنإلا

عشر.التاسع

الكتبنشرانواع

يختصأنواعثلاثةإلىنشرهاحيثمنالكتبتنقسم

تجارية.كتبا-:هىالأنواعوهذه.معينةبكتبمنهاكل

المراجع.كتب3-.تعليميةكتب2-

عموفا،للقرأءالناشرونيعدها.التجاريةالكتب

السيروكتب،المصورةالأطفالوكتب،القصص:وتشمل

التاربخ،وكتب،الجاريةالأحداثوكتب،الشخصية

والادلة،النفسعلموكتبالعامةوالثقافةوالأدب

"!.بنفسك!"اصنعوكتب،الطهيوكتب،السياحية

طريقعنكتبهممعظمالتجاريونالناشرونويوزع

بتوزيعبعضهميقومكما،الكتببيعأقسامأو،المكتبات

بغيةالناسإليهاينتميالتىالكتابنوأديعبرالكتب

غالبا.مخفضةوبأسعارمعينةكتبعلىالحصول

ناشرونوتوزيعهابطبعهايقوم.التعليميةالكتب

التجاريين.الناشرينلدىالتعليميةالأقسامأو،متخصصون

المدارسطلابعلىالمقررةالتعليميةالكتبفىوتتمتل

غالبا--التعليميةالكتبناشروويوظف.والجامعات

ولكي.المدرصميةالكتبوتأليفلإعدادومثقفينمدرسين

هؤلاءيحرصدائما،متجددةللطلابالمقدمةالمادةتكون

المدرسيةالكتبمنحد!ةطبعاتإصدارعلىالناشرون

إلىالكتبهذهبعضويبيعون.منتظمةبصفةالمقررة

الكلياتمكتباتطريقعنالبيعكمايتم،مباشرةالمدارس

.والجامعات

،الأرباحمنقدرأكبر-غالبا-المدرسيةالكتبوتحقق

.والطلابالمدرسينمنكبيرعددلشرائهايسعىحيث

سنواتمدىعلىالنسخملايينمنهتباعالناجحفالكتاب

الكتبأرباحمنالعائدالناشرينمعظمويستخدم.عديدة

غير،التجاريةالكتبونشرطبععلىمنهللإنفاقالتعليمية

سريعا.رواجاتلقىلاقدإنهاإذالعائد،مضمونة

والمعاجمالموسوعاتوتشمل.المراجعكتب

عنمعلوماتتحويالتي،الكتبمنيماثلهاوماوالحوليات

مادتهانظمتوقد.الأغراضمتعددةموضوعاتمجموعة

بسرعةضالتهعلىالعثورمنالباحثليتمكن،العلمية

معالمراجعكتبنالثمريمعظمويتعاقد.وسهولة

مختلففيمستشارينأوكمؤل!ن،للعملمتخصصين

العامة.المعارففروع

إذاخاصة،باهظةمبالغالمراجعكتبإنتاجويكلف

مبيعاتتحققولكنها،المجلداتمنالعديدتتطلبكانت

عنللبحثالناسيؤمهاالتيالعامةللمكتباتضخمة

ينشدونالذينوالأسرللأفرادالمراجعتباعكما.المعلومات

بسهولة.أيديهممتناولفىلتكونالمعرفةمنابعاقتناء

وبيعلترويجعنهممندوبينالمراجعكتبناشروويستخدم

الناشرينبعضشيحكما.الوطنأرجاءشتىفيالكتب

التقسيط.بنظامالمراجعقيمةلسدادالفرصةلعملائهم

كتابنشر

عدةالغربيةالبلادفيللمؤلفعليالأالنصيجتاز

علىالقراءمتناولفييصبحأنقبلالإعدادمنمراحل

الأساسيةالخطواتالناشرينمعظمويسلك،كتابشكل

نفسها.

المؤلفينبعضيستأجرالأعملي.النصعلىالحصول

الوكيلإليهيسعىماوأول.عنهمممثلينثقافيينوكلاء

هويجريثم،للكتابالمغاسبالناشرعلىالعثورهوالثقافي

ويقوم.الماليةالشؤونحولالناشرمعمفاوضاتوالمؤلف

المجلاتفىمنهفصولأوكلهالكتاببنشرالوكلاءبعض

وفى.سينمائيكفيلمإخرأجهأوالتلفاز،شاشةعلىوعرضه

نسبةالثقافيللوكيلالمؤلفيدفعالخدماتتلكمقابل

.الكتابمنالمتحصلدخلهمن%أ-5أ.بينتتراوح

بكفاءتهميوثقممنمحررينالنشردورمعظموتوظف

ويترقبلنشرها،المؤلفينمنأصليةنصوصعلىللحصول

،موضوعاتمنصدورهيحتملماالمحررونهؤلاء

الثقافيين،الوكلاءأوالمؤلفينمنشرائهاعلىليتفاوضوا

بإنتاجالجهةتقومبمقتضاهاالتيالأسريناقشونكما

.الكتابوتسويق

تدفعالتىالمبالغفيهتحددالمؤلفمععقداالناشرويوقع

منمبلغهووالمقدم،المبيعاتقيمةمنوالعائدمقدما،

نأعلىالإعداد،فترةخلالللمؤلفالناشريعرضهالمال
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النسخقيمةمنالمؤلفمستحقاتمنالمبلغهذايقتطع

الأرباحمنكنصيبهالناشرلهيدفعهاوالتىفعلأ،المباعة

للمؤلفالناشريد!كما.الكتابتوزيعمنالمتحصلة

.الكتابمنتباعنسخةكلثمنمنمعينةمئويةنسبة

النشرحقمالكوكذلكالنشر،تاريخأيضاالعقدويحدد

نشرعلىالرقابةلإحكام،قانونيةحقوقمنبهسعلقوما

ا!لؤلف.حقانظر:.الكتاب

منالحصولبعد.الأصلىالنص)تحرير(صياغة

الكتاببإعدادالمحرريقومالأصلىالنصعلىالمؤلف

منشمالتيالعمليةتلكهنابالتحريرويقصدللنشر.

النشر.صيغةفيالمؤلفكتاباتوضحعخلالها

تتطلبالتىالأصليالنصأجزاءيحققفالمحرر

الترقيم،وعلاماتوالنحو،فالهجاءتنظجما.أوتوضيحا

وأتصحيحإلىتحتاجقداللغويةالجوانبمنوغيرها

وإرشاداتبقواعدأيضاالناشرينبعضويستعين.تعديل

التيالكتبومحتوياتونظامطوللتحديدعملية

صحةمنيتحققأنالمحررعلىوينبغىينشرونها.

التحريريعنيوقد،الأصليبالنصالواردةالموضوعات

النصصياغةإعادةحتىأو،أخرىحذفأوأجزاءإضافة

بالكامل.الأصلى

بينالتحريرمسؤولياتبتوزيعالناشرينبعضويقوم

الحصولمسؤوليةمحرريتولىفمثلا:الأفراد.منعدد

ويقوم،مضمونهوتوضيحالمؤلفمنالأصليالنصعلى

الثالثدورويكون،الأمثلبالأسلوبالصياغةبمهمةآخر

علميا.الحقائقصحةمنالتأكدهو

النصصياغةمنالانتهاءبعد.الكتابوطباعةتصميم

مسؤولآيكونوالذي،المصممدوريأتىللكتابالأصلي

فالغلاف،الغلافذلكفيبما،للكتابالكلىالمظهرعن

المصمم-أيضاوهو.لشرائهالفرداهتماميستثيرقدالجذاب

توضيحيةوصوربرسومالكتابتزويديستيمالذي-

الفوتوغرافيةالصورعنوفضلا،الكتابلمادةمصاحبة

وفى.البيانيةوالرسوموالخرائطالجداولتوضعوالرسوم

المادةبتدقيقالنشرلدارالتالغالمصححيقومالكتبمعظم

والصورالرسومبمهمةمتخصصفنانيكلفكمالغويا،

المنشودةالمتعةالكتابيحققولكي.الغلافوتص!يم

والمادةالفنيالعملبينالمواءمةالمصمبمعلىفإن،للقارئ

معالمصمميعملكثيرةاحوالوفي.للكتابالتحريرية

للنشر.الكتابإعدادبغيةواخرينالمؤلف

للطباعة.مهيأالكتابيغدو،عملهمنالمصممبانتهاء

فيكتبهمويجلدونيطبعونقبلمنالناشرونوكان

الصناعة،ازدهاربعدولكن،الخاصةالطاعيةمؤسساتهم

المطابالحديثةأصبحت،الطاعةآلاتفيالهائلوالتطور

معظميبعثولذا،الواحدةالساعةفىالنسخآلافتنتج

حيثالنشر،دورخارجإلىكتبهمبأصولالناشرين

الضخمة.المطابع

وشمالطع()تجربةالأولىالبروفةباعدادالمطبعةتقوم

مصححويقوموهناكالنشر.دورإلىمنهن!خإرلمسال

الطاعية،الأخطاءلاكتشافبمرأجعتهاالطعتجارب

.جديدةمعلوماتيضيفأن-كذلك-المؤأفويستطع

موقعةالمطابعإلىنهائياالمصححةالبروفاتالناشريعيدث!ا

والتغليف.للطعكأمرمنه

عاديأوالتغليفمجلد:إماالمطالغمنال!ضابيخرج

المجلدةأوالتغليفالمجلدةالكتبومعظما.التغليف

فوقجلدأوبلاستيكأوقمالقمنغطاءيكسوهاالكعب

الكعبعاديةأوالتغليفعاديةالكتبأما.المقوىالورق

الكتببعضالمطابعوتخرج،ورقيةأغطيةفتكسوها

طبعها-تعيدأنتلبثلاثم،البدايةفىالتغليفمجلدة

كتبتصدربينما،التغليفعاديةوتخرجها-بعدفيما

شراؤها-يمكنوالتي،البدايةمنذالتغليفعاديةأخرى

مجلدةللكتببالنسبةتكاليفهاأسةأ!مآأقلبأسعار-عادة

التغليف.

الكتابعنللإعلانالخططتبدأ.الكتابتسويق

ويحاول.طويلبوقتطباعتهمنالانتهاءقبلوتوزيعه

لقراءالمحتملالعددتقديرالمبيعاتشؤونفىالمتخصصون

يجبالتىالنسخعددتحديدحينئذويمكنهم،الكتاب

كماالنشر،لتاريخالمواكبالموعدفىإنجازهاالمطعةعلى

مقابلالناشمريدفعهاالتىالمبالغقيمةالمحاسبونيقدر

لترويجه.الكتابعنالإعلان

عنللإعلانالمنوعةالسبلمنالعديدالناشرونويسلك

المؤلفمعمقابلاتإجراءالدعايةمتخصصويبرمج.الكتاب

كماوالتلفاز،الإذاعةبرامجوفيوالمجلاتالصحففي

منالصفوةإلىالنهائيةالكتاببروفاتمننسخايقدمون

صحفياعرضابعضهميقدمأنفىأملا،الأدبيينالنقاد

.نشرهمعمتزامنوقتفىمجلةأوصحيفةفىأطكتاب

يبدأ،الكتابونشرصدورموعديقتربوعندما

منالشراءطلباتعلىالحصولفيالمبيعاتمندوبو

فيالعاملينوكبار،والمدارسوالعامةالخاصةالمكتبات

وتهدي.الراغبينوالأفراد،بالجملةالكتببيعمجال

الشخصياتإلىالكتابمننعسخاالنشرمؤلسسات

منوغيرهموالتلفاز،بالإذاعةوالمشاهيرالبارزةأسسياسيةا

الكتابتزكيتهميتوقعالذينالنفوذذويالشخصيات

القيامالمؤلفمنالناشمريطلبوربماالجمهور.لدى

لعملائهويهدي،المكتباتعلىخلالهايطوفبجولات

المبيعاتنموحركةالمندوبونويراقبهذا.منهموقعةنسخا
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لنسخجديدةطبعةإصدارالناشرعلىينبغىهلليحددوا:

ذلك؟يكونومتى،الكتابمنأخرى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

مجالفىالعاملةالشخصياتبعضعنمعلوماتعلىللحصول

والصحيفةالصحافةمقالتينهايةفيالصلةذاتالمقالاتانظرالنشر،

أيضا:ان!.اليومية

المكتبةالطاعةالتأليف

الموسوعةلكتابالكتباتجليد

العربيةالموسوعةالكتابةالطاعةحرف

العالميةالعربيةالكتابةالمؤلف!حق

المجلةللكتابالدوليالرقم

قطعةبازالةتختصجراحيةعمليةالجمجمةفشر

بآلةالعمليةوتجرى.الجمجمةمنالشكلدائريةصغيرة

بعضمعالجةفيالنشرويستعملالمنشار.اسمعليهايطلق

النزفعنالناجمالضغطيخفضفهو.الرأسإصابات

النشريستعملكما.والدماغالجمجمةبينيحدثالذي

أجلمنالدماغإلىطريقولفتح،الدمتجلطاتلإزالة

الجراحية.العملياتبعضإجراء

وقد.المعروفةالجراحيةالمعالجاتأولىمنالنشرويعتبر

إلىتعودبشريةجماجمفىالنشرعلىشواهدوجدت

علىالإنسانعلمعلماءعثركما.التاريخقبلماعهود

المحتملومن.العالممنمتعددةأماكنفيمنشورةجماجم

التىالأرواحلإزاحةالنشراستعملوأقدالقدماءيكونأن

والاضطراباتالصداعحالاتعنمسؤولةأنهايعتقدكان

جماجمالمحاربينقدماءبعضنشرفقد.والصرعالعقلية

يتقلدونالمحاربونوكان.المعركةفيقتلوهمالذينالناس

وأ،المعركةمنتذكاراتكونلكيالمنتزعةالعظميةالقطعة

هنودمنوغيرهمالإنكاوعرف.الشريرةالأرواحلطرد

الجماجم.نشرالجنوبيةأمريكا

الطب.:أيضاانظر

الحيةالكائناتإنتقولنظريةالأ!حيافىالئشوء

تتطورأنيمكنولا،أخرىحيةكائناتمنإلاتنشألا

قريبوقتإلىالعلماءاعتقدفقد.حيةغيرموادمنتلقائيا

موادمنتلقائيانشأتالحياةمنمعينةأشكالأأننسبيا،

باستيرلويسالكبيرالفرنسيالعالمودحض.حيةغير

ويبحث.التلقائيللتولدالخاطئةالنظريةهذهفعليةبتجارب

للحياةالاولىالأشكالإن،القائلةالنظريةفيحالياالعلماء

ملايينمنذ،حيةغيرموادمنتدريجياللوجودجاءت

السفن.

الإشسارةفيأيضاالأحيائىالنشوءمصطبحويستعمل

)التسلسلالتلخيصأوالاحيائيةالوراثةنظريةإلى

يلخصالكائن"تطورأنعلىالنظريةهذهتنص(.السلفي

الكائنتطورخلالأنهتعنىالإفادةهذه".النوعيالتطور

مراحلعضوكل)يكرر(يلخص،البلوغإلىالبيضةمن

فإنوهكذا(.نوعهتطور)تاريخالنوعيتطورهمختلفة

فىالثديياتفيالموجودةوالاكياسالغلاصمشقوق

وتغيب.الاسماكفىالموجودةتلكتماثل،الجنينمرحلة

وهذا،الجنيناكتمالمرحلةعندوالعلاماتالمظاهرهذه

المائية.الأصولمنحصلقدالتطورأنيثبت

التلقائي.التولدالتكاثر،بمالحياةأيضا:انظر

بنظريةالمعروفةالنظريةهيوالارتقاءالئشوء

الحياةأشكالبأنالقولعلىالنظريةهذهتقومالتطور.

خلايامنبدأتوأنهامشتركواحدأصلإلىتعودالختلفة

عبرالمصادفةطريقعن،زعمهمفي،تكونتبسيطةحية

كبيرةكائناتإلىتطورتثم،مركبةكيميائيةعمليات

الفكركان،داروينعصرفيالن!ية،بدايةوفي.معقدة

طبيعيةعواملتأثيربسببتمالتطورهذاانهوالسائد

فيأما.عليهالحصولوطرقالغذاءومواردوالمناخكالبيئة

التطورأنعلىتركزالجديدةالداروينيةفإن،الحالىالوقت

التراكيبفىالمفاجئةالتغيراتأوالطفراتبسببتم

الوراثة.عنالمسؤولةالجزجية

التطورنظريةأنمنالرغمعلى.النظريةتاريخ

يكنلمداروينفإنبداروينوذيوعهاشهرتهافيارتبطت

بينيوجدوماالكائناتأصولمسألةبحثمنأول

نجداليونانفلاسفةعصرفمنذ.ترابطمنالكائناتأشكال

مملكةفيالتطورمشكلةيناقشالمالطيأناكسيماندرأن

.العاممفهومهفيللتطورتحعرضوأمبودوقليس،الحيوان

الانتخابعمليةلمفهوممؤيدةأفكارالوكريتسويقدم

منوالتخلصالأقوىحفظعلىيعملالذيالطبيعى

الأضعف.

الغربفيظهرداروينقبل.الغربفيالنظرية

الأحياءأنواعبدراسةالتطور،وأهتموابفكرةأخذواعلماء

بينالتقارببعضهمولاحظوتطورها،عامةبصورة

البسيطمنانتقالأهناكوأنالعليا،والحيواناتالإنسان

هذهظهرتوقد.الخلوقاتتدرجفىالمركبإلى

بينالعلاقةلممادالذيالعدائىالجوظلفىالدراسات

والعلماء.النصارىالدينرجالبينأو،والعلمالكنيسة

آرسموسالإنجليزيالطبيعةعالمالعلماء،هؤلاءأهمومن

الذيداروينتشارلزجدم(2081-1731)داروين

الفرنسيوالعالمالارتقاء،فيالبيئةتأثيرعنتحدث

إلىأشمارالذيام(788-071)7بوفونديكومت

الزمن.عبرتتغيرقدالأنواعأن
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كأ؟لأين*تقيءةخصخبر!-صورت،ممة--ص،؟

ضصلمصسلأ؟*-!صش.ء.-بر؟كأ؟3حي

:"،ءص6!جموو-عهـص؟!!ع-ض2*خ!!

الغليظفالجذع.المحتلفةالبيئيةالأحوالامعالحيةالكائاتتكيصالمماهراهدهم!والارتقاء.النثوءنظريةإلهااستدتالتيالحياةمظاهربعض

منالطمانللطائراطويلاالممقاروبمك!والحزر.المدسك!ىلالصحورالمعمادشقاقتتلتصقليس!ا.المستنقع!يلإحكامالشجرةيثبتاجسيطاللسرو

الإفريقية.السهولديالأشحارأعلىإلىالوصولم!الزراشةاطويلةاالأرح!وتمك!الصحراءديللعيمقمتكيفةالريةوالسلحفاةالأرهار.ارحيقرشى

ليلأمثالمنالجيولوجياعلماءبعضظهرحصما

سبقالأرضتطورأنأثبتالذيأم(741-982)4

العامةالنظرياتبينومن)الأحياء(.الحيةالكائناتتطور

دظريةالتطور،لنظريةالتاريخيةالخلفيةشكلتالتى

ودراسة،دافينشيليوناردوإليهاألمحالشالكوارث

كوفييهمنكلأثبتهاالتىالقديمةوالحفرياتالمتحجرأت

واتخذتوغيرهما.سميثووليمأم(823-ا)976

العالميدعلىجديدامنحىذلكبعدالتطورفكرة

ومنأم(982-)1744لاماركبابتيعستجانالفرنسي

منعندأيديهمعلىالنظريةارتبطتإذ،داروينبعده

لتطورالماديبالتفسيرالجدد،الداروينيينمنبعدهمجاءوا

خالقةخارجيةقوةبوجودالقولاستبعادمعالكائنات

الإحياء.ومدبرةللكون

الأثرلهاالبيئةأنإلىأم(،08)9لاماركذهبوقد

بل،فحمسبوانقراضهاالأفرادصفاتإيجادفيلاالكبير

المكتسبةالصفاتوأنأيضا،الأفرادهذهانقراضفي

الأفرادصفاتفإنهذا،وعلى.جيلإلىجيلمنتورث

الحى،الكائنبهايمرالتيالبيئيةالظروفوليدةلاماركعند

البيئةلمتطلباتوفقاإهمالها،أوالأعضاءامشعمالأنكما

ضمورهاأوونموها،وجودهاتسببالتيهيودواعيها،

فيوالمحركالمؤثرهيالبيئةفإنهنا،ومنوانقراضها.

إلىيؤديوا!شمراربطءفىشمالذيالتطوروهذاالتطور،

يبلوقدجيل،إلىجيلمنتورثجديدةصفاتظهور

.جديدةسلالاتأوأنواعظهورعنهفينتجغايتهالتغير

كتابهفيسجلهاالتيهذه،لاماركآراءتحظولم

فشلتإذ،العلميبالقبولأم(08)9الحيوانعلمفلسفة

التيالصفاتأنأثبتواالعلماءأنكماإثباتها،فيالتجارب

الصفاتأنإلىإضافة.تورثلاحياتهأثناءالفرديكتسبها

الوراثيةالخلاياطريقعنالتاليةالأجيالإلىتنتقلالوراثية

علمفي-المعروفومنفيها.الجسميةللخلاياتأثيرلاو

والظروفللمؤثراتتخضعلاالوراثيةالخلاياأن-أ!راثةأ

البيئية.

واستفادأم(882-018)9داروينتشارلزظهرثم

شخصياهوقامكماالتطور،عنالسابقةالسظرياتكلمن
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أمريكاوسواحلفيردكيبجزرإلىالشهيرةبرحلته

والتكوناتوالنباتاتالحيواناتخلالهاودرس،الجنوبية

فيهاوجمعمنهاالقريبةوالأراضىللشواطئالجيولوجية

منعادوعندماعليها.ملاحظاتهودونالعيناتمنالعديد

والختلفةالمتباينةالأنواعهذهأصلفييفكربدأالرحلةتلك

الإنجليزيالاقتصادلعالمرأيعلىاطلعالأثناءهذهوفي

السكانتزايدمشكلةحولام(834-)1766مالتوس

علىيقومالمشكلةهذهحلأنورأىالموارد،محدوديةمع

تزايدمنأكثريتزايدالسكانعددوأن،صراعالحياةأن

تحدوالمجاعاتوالأمراضالحروبلكن،الغذائيةالموارد

مننوعيوجدالأسبابلهذهوأنه،الزيادةهذهمنوتقلل

بهذهداروينأعجبوقدوالغذاء.السكانعددبينالتوازن

الطبيعيالانتخابفكرةإلىطريقهاعنوتوصلالأفكار

فىداروينلخصوقدالتطور.عننظريتهأساستعتبرالتي

"!إننيبقولهن!يتهأم(985)الأنواعأعملكتابهمقدمة

الأنواعوبأن،ثابتةليعستالانواعبأنالاقتناعتماممقتنع

انحدرتقدواحدجنسأوواحدةفصيلةإلىتنتمىالتي

انقرضت،قدتكونماوغالبامنها،أقدمأنواعمنمباشرة

سلالاتبهاتخرجالتيالويقةبنفسهذاحدثوقد

بأنمقتنعفإنيهذاوفوقواحد،نوعمنمختلفة

هذهحدوثفيعاملأهمكانالطيعىالانتخاب

العامليكنلموإن،الأنواععلىطرأتالتيالتغيرات

الوحيدءلم.

افتراضينعلىهذهنظرشهداروينبنى.النظريةأسس

التالى:النحوعلىالملاحظاتمنعددمناستنبطهما

!فالعددبمفيالمطردللازديادالحيةالكائناتميلأولا:

آبائها.جيلمنبكثيرأكثردأئماتكونالمبكرةأطوارهافى

عددفإن،المتدرجةللزيادةالميلهذامنبالرغمثانيا:

تقريبا،ثابتاالحقيقةفييظلالحيواناتمننوعكل

يفنىالأفرادمنكبيراعدداأنإلىيرجعذلكفيوالسبب

.المناخأوالتنافسأوالأمرأضأوالاعداءبوساطة

:الأولقانونهأستنئداروينالملاحظتينهاتينومن

أكثرالصغارفعددالبقاء.علىالتنازعأو،الصراعقانون

كميةهناكأنوبما،الحياةقيدعلىتظلأنمنبكثير

الأفرادفإنالتكاثروأماكنوالمأوىالغذاءمنمحدودة

ألاحتياجات.هذهأجلمنبعضابعضهاينافس

فيوأنها،متفاوتةصفاتلهاالكائناتلأنثالثا:

ماعرفدارويناستنتجالبقاءأجلمنالطبيعةمعصرأع

علىتنازعيوجدفحيثما.الطبيعيالانتخابقانونباسم

فإن،الصفاتفيوتمايزبينهاواختلافالأفراد،بينالبقاء

علىتميزهاتتمئبصفاتالتيالأفرادأنإلىسيؤديهذا

الرقبةطولأوالعضلاتقوةأوالحركةكسرعةغيرها

وإنتاجللبقاءالأفضلالفرصةلهاستكونمثلا،كالزرافة

.وتزولخصومهافيهتفنىالذيالوقتفى،جديدةأفراد

نأبمعنىللأصلحالبقاءبتعبيرهذاإلىداروينأشاروقد

منالصالحغيرإزالةفيانتخابىتأثيرلهالبقاءعلىالتنازع

الصالحيبقىوبينمامنها.بالصالحالاحتفاظوفيالأفراد

الضعيف.يهلكويتكاثر،حيا

ممايلي:أدلتهمالتطوريوناستمد.النظريةأدلة

تشابهاهناكأنالعلمهذاأثبت.المقارنالتشريحعلم

خلايامنأجسامهاتركيبفيالحيواناتجميعبين

والمعدةالكبدفأنسجة،متماثلةوأعضاء،وانسجةمتشابهة

.الإنسانفيعنهاالأرنبفىجوهرياتختلفلا

منكلبينالشبهأوجهأنالتطوريونيزعمكما

والعصبيوالعضليالهضمىوالجهازالعظميالهيكل

عندمثيلاتهاوبينالإنسانعندوأجزأئهالدماغوتركيب

تلكبينالتطوريالارتباطعلىيدل،الحيواناتبعض

.أخرىناحيةمنالإنسانوناحيةمنالحيوانات

هذهبأنالتشابهظاهرةتفسيريمكنفإنه،الواقعوفى

علىيدلوهومامستقلا،خلقامنهاكلخلقالخلوقات

فيالحيواناتتشابهأنكما.صنعهودقةالخالقوحدانية

واحدأسلوبوجودعلىيدللتكوينهاالأساسيالإطار

أ-!وا!دخمالقيبدعهللخلق

الإنسانبينالتشابهأوجهمنالنظريةومازعمته

أثبتالمعاصرالتشريحعلمأنإذبه،مسلمغيروالحيوان

أقربهيالتيالقردةوبينالإنسانبينهائلةفروقا

فى:الفروقهذهتتمثل.الإنسانإلىشكلاالحيوانات

والمهارة،اللمسحاسةودقة،الإنسانعندالقامةانتصاب

عنبالنطقوالتعبير،الجمجمةوحجم،الدماغونمواليدوية

العقليةبقواهالإنسانيتميزكله،هذاوفوقالأفكار.

الفكرةعنوالتعبيرالأفكاروتكوينالتصورعلىوالقدرة

.المجددةالمعنوية

نأيستطعالخلوقاتسائردونوحدهالإنسانإن

بعضتتعلمأنتستيمفإنها،الحيواناتأما.معلوماتهينمى

فالطورمعينا.حداتتخطىأنتستطعلاولكنهاالأشعياء

ولكنالخلايا،يصنعوالنحلالأعشاش!،تصنعأنتستطع

علىتحسينايتدخلأنتستطجعلاالحيواناتهذهكل

معلوماتمنيفيدأناستطاعحيوانيوجدولاصنعتها.

.وحدهالإنسانمزايامنفهذهأجداده

أنهتثبتوالحيواناتالإنسانبينالكبيرةالفوارقوهذه

وبينالحاليالإنسانبينسلفيةصلةهناكتكونأنيمكنلا

اندراجينفونالتطوريينبعضجعلماوهذا.حيوانأي

نإوالدسفيقولالطبيعيالانتخابقانونتحتالإنسان

ولابدالإنسانعلىيصدقلاالطبيعىبالانتخابالارتقاء
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منلخايتبينإنهفرخو:وقالمستقلا.خلقابخلقهالقولمن

نأيمكننافلاكبيرا،فرقاوالقردالإنسانبنأنالوا!

ولا،البهائممنغيرهأوقردسلالةمنالإنسانبأننحكم

بذلك.نتفوهأنيحسن

الألمانيالعالمسيماولاالتطوريوناعتمد.الأجنةعلم

1831)هايكلوآرنمستأم(867-)2917بايرفون

لماوذلكنظرتحهملإثباتالأجنةعلمعلىأم(919-

الحيواناتمختلفأجنةب!ت-زعمهمفى-تشابهمنيوجد

تمثلت!صنهاومراحلالأجنةوهذه.الأولىمراحلهافى

.الاستعادةبقانونأصكائناتالتارلحياةإعادةعندهم

أعضائهوتكونتطورهأثناءالجن!تبهايمرالتيفالمراحل

عنتطورهفيالفردبهايمرالتيالتطورقصةتحكيالختلفة

إلاماهى،الإنسانفىالجنينتكونوعملية.أسلافه

أقلتعتبرالتىالحيواناتعالماشىالجنينلأطواراستعادة

منكلفيالذيليشبهبماينتهىفالجنين.منهمرتبة

جنينفيالذيليختفيالجنينوبتطور،والحيوانالإنسان

.الحيوانجنينفىويبقىالإنسان

الحجةضعفعنكشفالأجنةعلمفيالتطورلكن

دليلالأجنةافيالتشابهأنمنالتطوردعاةإليهااستندالتي

وقد.النباتعالمأوالحيوانعالممنالأنواعتحولعلى

وأوضحت،الشبههذاالحديثالعلميالكشفسائلرنفت

التكوينيةتفاصيلهافيالحيوانأجنةفياختلافاهناكأن

جنسكلأنوالأحياءالأجنةعلماءكشفكما.الدقيقة

وأنخلايا،مجموعةمنيتكونالحيةالكائناتأجناسمن

كروموزوما46منتتكونالإنسانخلايامنخليةكلنواة

.الإنسانخلايامنخليةكلفىثابتعددوهو)صبغيا(،

وأعقليلخللالإنسانتعرضنقصأوالعددزادفإن

العلماءهؤلاءوجدالقردخلاياوبفحص.خلقياضطراب

ثابتعددوهوكروموزوما44منتتكونخلاياهنوىأن

وهذه،ينقصولايزيدلاالقردخلايانوىفي

وهىالنوعتحددالتىهيالصبغياتأوالكروموزومات

وقد.حيكائنكلصفاتيحددأصذياالرئيسيالعام!!

تطورالمستحيلمنتجعلالوراثةعواملأنالأجنةعلمأثبت

خليةفيكامنةوراثيةعوام!!هناكلأنآخرنوعإلىنوع

دائرةفييظلأنوتحتمانوعهبخصائصلهتحتفظنوعكل

إلىيتطورولانوعهعنقطيخرجولا،منهنشأالذيالنوع

بمشيئةالدوامعلىقطوسيظلقطأصلهفالقطجديد،نوع

وكل.والإنحسانوالقردوالحصانوالثوروال!طب.تعالىالله

فيالارتقاءهو-الوراثةنظرياتحعسب-يقعأنمايمكن

آخر.نوعإلىالانتقالدونالواحدأضرعاحدود

عليهايعتمدالتىال!دلةأقوىمنوهيالأحافير.

الذيالتطورهذا،الكائناتفيالتطورإثباتفيالتطوريون

تعقيداأكتركائناتإلىللغايةبسيطةكائناتمنيبدأ

لأناسأنهازعمواأحافيراكتشفتوقدوتخصصا.

،نياندرتالإنسانوجاوهإنسانوبكينكإنسانمنقرضين

الإنسانأنعلىتدلوكلهاوغيرها،بلتداونوإنسان

الحالوهكذاالمعاصر.الإنسانمنرقئاأقلكانالقديم

على،التطوريينرأيفىالأحافير،تدلإذ،الكائناتلجميع

رقيا.أقلكائناتمنتطورتأنها

الوثائقأنالأحافيرتلكفيالتدقيقبعد،تبينولكن

دقيقة.ولاكافيةتكنلمالمجالهذافىجمعتأخىا

مناشغمعلى:يقولحينبهذانفسهداروينيعترفو

السجلفإنالتطور،حدوثعلىدليلاالأحافيرأهمية

ولمصفحاتهبعضفقدتب!صتابماي!صنألثمبهالجيولوجي

الصفحاتتلكوفي،متناثرةقليلةصفحاتسوىمنهيبق

صفحة.كلفيمقليلةكلماتإلايبقلمالباقية

مشككاالتطورعلىالاحافيرأدلةقيمةمنهويلويقلل

والشواهدالأدلة"إن:فيقول،بالنويةالشواهدصلةفى

ازديادتواليمثلالأحافيرمنالنظريةلدعماأعطيتالتى

لأنهاذلك،بالنظريةضعيفةصلتها،الحصانجسمحجم

فضلامتشابهواحدوراثىتركيبذاتحيواناتتحص

خارجيبسببحدثيكونقدالتوالىهذاأنعن

مثلا".أضغذيةكا

يزاللاللإنسانالمباشرالسلفأنهيدعىماأنوالواقع

السلفبقاياعلىالانحتىأحديعثرلبمأنهإذمجهولأ،

الأكثرالبدائىالبشريالكائنعلىاي،للإنسانالمباشر

نجدلمأنناكما،منهانحدرأنهيفترضوالذيبالقرد،شبها

الذيللحيوانمؤكدةآثارالانجريقولكما،الانحتى

التطور.لطريةألصارعليهايعتمدالتياررلائلاسالجنسىالانتخاب

جد!علىيساعدهاالطاووسمثلالطهيوربعص!لذكورالملونلمالريق

الأنتى.
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،يزعمونكمابالإنسانالشبيهوالقردالإنسانمنهانحدر

ا!لفقودة.الحلقةباسميشتهرماوهو

يظخونالتىالأحافيرعلىالتطوردعاةاهتماماقتصر

الكشوفمنكثيراتحاهلواأووأهملوا،اراءهمتدعمأنها

منكثيرالواقعفيهناكالتطور.فينظرتحهمتهدمالتي

قديمةحقبإلىتعودراقيةحيواناتلهياكلالكشوف

وقد.نظريتهمتناقضلأنهاالتطوردعاةبهايهتململكن

قطعةاكتشافعنأم569عامووكرجوهانسأعلن

،عامملايينعشرةإلىيرجعإنسانفكبهاحجريفحم

توجدوالعالبمفيالإنسانبقايامنقطعةأقدموهي

دليلادنىيوجدلاأنهووكروصرحبسويسرا.بالبمتحف

.القردةسلالةمناللإنسانأنعلى

بكينياالوطنيالمتحفمديرليكيريتشاردأعلنكما

فيالوطنيةالجغرافيةالجمعيةأمامام729عامنوفمبرفي

تاريخهايعودبشريةجمجمةبقايااكتشافعن،واشنطن

هذهفإنهذاوعلى.مضتمشةمليونونصفمليونينإلى

أقدممنعاممليونونصفمليونبنحوأقدمتعدالجمجمة

اكتشافتموقد.الحينذلكحتىعليهالعثورأمكنأثر

جبلفيذاتهاالتاريخيةالفترةتلكإلىترجعساقعظام

بكينيا.رودلفبحيرةشرقيالصحاريبإحدىحجري

نأعلىتدلالجديدةالاكتشافاتهذهأنوالواقع

لماثنتينعلىيسيرالذي،القامةالمنتصبالبضريالكائن

سلالةمنانحدرأنهأوبدائيةأكثركائنعنيتطور

مليونينحوالىمنذعاصرهاوإنمابالقرد،الشبيهةالادميات

هذهصحتلوأنهفيشكمنوليسسنة.مليونونصف

أساسهامنالداروينيالتطورنظريةلهدمتالنظرية

المستقل.الخلقنظريةودعمت

النظريةنقد

التىوالشواهدالأدلةأنالكثيرونيرى.الضعفنقاط

نأفىغرأبةلافإنههناومن.ضعيفةالتطوريونإليهاامشند

الشكمنبكثيرعمومهافيالتطوريينآراءتقابل

مايلي:التطورنظريةعلىاخذماأهمومن.والارتياب

الحياةلسرتفسيرتقديمفىفشلتالنظريةأن-أ

خليةمنبدأتالحياةأنالنظريةافترضتفقدوأصلها.

وجعلال!ولىالخليةحركالذيمنتبينلمولكنها،واحدة

مواجهةمنمهرباالمصادفةإلىواللجوءفيها.تدبالحياة

رأينا.أنسبقكماأبدأيفيدلاالمشكلة

قانونيسودهالكائناتتطورإنالنظريةتقول2-

قانونوكان،كذلكالأمركانوإذاوالارتقاءالنشوء

نأينبغيكانفإنهالتطور،لعمليةحاكماوالارتقاءالنشوء

الأنواعبنالتحولاتبعضالبشريةتاريخخلالتحدث

نوعفيهاتحولواحدةحالةيسجللمالتاريخولكنجمعيا

واأرنباالفأرأوحصاناالحماراصبحبأناخر،نوعإلى

سواءالأنواعاحتفاظهوالمشاهدولكنإنسانا،القرد

بخصائصها.،حيوانيةأمنباتيةأكانت

غيرللأصلحالبقاءأنمنالتطوريونبهقالما3-

يؤيدلا-كانتأيا-الكائناتحياةواقعإنإذبه،مسلم

يقولكماالحاكمهوالقانونهذاكانوإذاالمبدأ.هذا

حسب)الأصلحالأولالإنسانانقرضفلماذا،التطوريون

نإ؟الإنسانمنمرتبةالأقلالقردالحيوانوبقى(النظرية

وبقاءالقديمالقردانقراضيستلزمالقانونبهذاالقول

الحيوانأوالمفقودةبالحلقةمايعرفوهو،الأولالإنسان

بالصالحيعجالكونبأنيشهدالوأقعأنكما،الواسطة

ذلك.علىويسيرالسواءعلىوالأصبوالفاسد

عماديعتبرالذيالطبيعيالانتخابقانونإن-4

فرد،نقدوهمنبينومنشديد.لنقدتعرضالتطور،نظرية

بالانتخابالخاصةالتطوريينحجةأنذكرالذي،هويل

أنهعلىتنصلأنهاوذلك،مفرغةحلقةفىتدورالطبيعى

علىالمقدرةعديدةأنواعمنواحدنوعلدىكانإذا

،يحدثأنيفترضكمامعينةظروفتحتوالعيشالتأقلم

النوعهوسيكونالتكيفعلىقدرةالأكثرالنوعفإن

هويبقىمالأندورفيهوهذاالبقاء،علىقدرةالأكثر

قدرةأكثرلديهوالذي،التكيفعلىقدرةأكثرلديهالذي

هذهفيدائرةالحجةفتصير،يبقىالذيهوالتكيفعلى

الحلقة.

كوارثمنمايقع،الطبيعيالانتخابمبدأأغفلوقد

وفي،هائلةتغييراتفيالكبيرالأثرلهايكونونوائب

وأتمييزغيرمنفعلهاالكوارثوتفعل.شاسعةمساحات

ونيرانالبحاروطوفانالأنهارففيضانات،انتخابأوانتقاء

لاهذالكن،هائلينودمارخرابإلىتؤديقدالحرائق

خاصوجهعلىضحاياهااختارتقدالكواراثأنيعنى

أيضاوهناكللبقاء.الصالحينغيرمنأوالضعفاءبينمن

دائمايصيبلافالموتأبدا،يميزلاالذيالطيعيالموت

قدبل،التطوريونيزعمكماالأقوىعلىويبقيالأضعف

معمراالضعيفالشيخالصحئويبقىالشابيموت

لاالطبيعيالانتخابفكرةأننجدوهكذا.طويلةلفترات

الواقعحقائقأنكماوالمشاهدةالتجربةمحكأمامتثبت

التطور.تعليلعنيعجزفإنهثمومنلاتسندها،

بالطفرةالقولإلىالجددالتطوريونلجأهذا،أجلومن

نأزاعمينفروقمنالكائناتبينيحدثمالتفسير

فيهاتحدثالتيالأحياءبينعملهيبدأالطبيعيالانتخاب

طبيعةفيتحصلالتيالتغيرات:بالطفرةويقصد.طفرات

الحمضأي-أ(ن)دالوراثةشفراتأو،الوراثىالعامل
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ملوثةغيرمطقةفيشجرةجدععلىمرئيةعيرتكودمااصاعاالفاتحةالألوادداتالعاديةالفلفليةفالعثة.نافعةتحوراتإلىتؤديألىيمكنالطفرة

(.اليسرىا!ورة)االصناعيبالسخامداكةشحرةحدعلىرؤيتهايصع!ولكرالطيورقملمربسهولةسوداءطافرةعتةرؤيةوبمك!(اليمنى)الصورة

وأالخطأطريقعن-الأكسجينمنقوصالريبيالنووي

.جديدةوراثيةصفاتظهورفيتغييرفينشأ،المصادفة

فييؤديالجديدةالوراثيةالصفاتهذهتكررأنوالواقع

.جديدةأنوأعظهورأوالأنواعبينفروقظهورإلىالنهاية

تحدث(الوراثي)التغيرالطفرةأنالجددالتطوريونويعتقد

فيالموجودةأ(ن)دالوراثةشفراتفيماخطأيقععندما

الجيناتتعرضتفإذا،الوراثيةللصفاتالناقلةالصبغيات

للحرارةأوالسينيةللأشعةأوالكونيةللأشعة)المورثات(

أنواعتظهرالتغييرلهذاونتيجةأ(ن)دجزيئاتتغيرت

نأيعتقدونالتطوريونأصبحوهكذاالأحياء.منمختلفة

فىخطأحدوثهوالتطورأوللارتقاءالرئيسىالسبب

الوراثية.المادة

الجدد،التطوريينخطأيثبتبماأيضاجاءالعلملكن

العبثأنللعلماءوتبين.أسلافهمخطأكشفكما

سلبية.اثارإلىإلايؤديلاالوراثةبجزيئات

عليهاقامتالتيالأسه!أنشضح،العرضهذامن

إليهامشندتماوأن،واهيةأسرالداروينيةالتطورنظرية

مبين.ضعففيهاأدلةمن

يقبلوهالمومؤيدوهاأنفسهمالنظريةأنصاروحتى

خيارإلىيقودبهاالإيمانعدملأنبل،علميةنظريةلأنها

أسذياهوسبحانهاللهبأنالقولوهوألايرتضونهلاآخر

نظريةيقبلوالمالعلماءإن:هؤلاءأحدويقول.الخلقخلق

علىالبرهانيمكنلأنهأوذاتها،فيصحيحةلأنهاالتطور

وإنما،وعلميةومنطمقية،سليمة،صحيحةبطرقصحتها

فكرةوهوالاخر،الخيارإلاأمامهميجدوالملأنهمقبلوها

يضمرونلأنهممنهيفرونالذي،اللهبمشيئةالمباشرالخلق

يذهبالزعمهذانفسوإلى.يعلنونهأوالإلحادأنفسهمفى

غيروالارتقاءالنشوءنظريةإن:قولهفيكيقآرثرالسير

نؤمنلاونحن،بالبرهانإثباتهاإلىسبيلولاعلمئا،ثابتة

المباشربالخلقالإيمانهوذلكبعدالوحيدالخيارلأنإلابها

فيه.التفكيرحتىيمكنمالاوهذا

والدينالتطورنظرية

القولإلىيرجعبالن!يةارتبطالذيالإلحادأنالواقع

وتفسير،الخلقعمليةفيوالقصدالغايةواستبعادبالمصادفة

الكونهذاأبدعأدلهانبهوالمسلمآليا،مادئاتفسيراالتطور

فىالتطورومنهاالطبيعيةقوانينهوسن،بقدرتهفيهوما

كما-الماديينولكن.الكائناتبينوالارتباط،الخلق

الماديلمذهبهمسشداالنظريةمناتخذوا-الإشارةسبقت

التفكيراستبعادعلىو،للحياةالماديالتفسيرعلىالقائم

والإيجاد.الخلققدرةلهاالمادةحدودخارجقوةأيفى

نتائجعلىركزواالماديينمنالنظريةأتباعأنكما

فصيلةإلىينتمىحيوأنأنهمنبالإنسانالمتصلةالنظرية

نأعليهثمومن،نسبيبرقيإلاعنهيتميزلاوأنهالقرد

وأنبقائهأجلمنويصارعفيهالحيوانيةالجوانبيراعي

التطوريونأنكرالتصورلهذاووفقاهذا.يتعدىلادوره

تعالىاللهمعرفةفيمتمثلةمعينةبرسالةالإنسانتميز

الأساسفيلأنهم،مكلفكائنوأنه،وطاعتهوعبادته

غايةأوقصدالخلقوراءيكونأنوأنكرواإنسانأنهأنكروا

حكيم.خالقإلهمن

نظريةدرلمسواالذينالمعاصرينالمسلمينالعلماءإن

إلىوأشارواالنظريةهذهأنكروامتعمقةدراسةداروين

ذلكعلىواستدلواالفكريةالناحيةمنوفسادهاخطرها
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آثارهاإلىوأشاروا،الغربعلماءمنكبيرةطائفةبأقوال

الفكريةالحياةعلىالأخطارأعظمألحقتالتىالمدمرة

مقرر-دينىلأساسمعارضتهاوإلىوالاجتماعيةوالخلقية

مباشرا.خلقاالخلوقاتخلقالذيهووجلعزاللهأنوهو

أصلماكتابهفيبوكايموريسالدكتورنقلوقد

الإنسانعنوانهكتاباكتبالذيجراسيهعنالإنسان

المبادئأكثرالداروينية)تعد:الكتابهذافيقالمتهما

ذلكومرد،الماديةفيإيغالأالمذاهبوأكثر،للدينعداء

وإلىعليهاقامتالتيالأسامميةالتوجيهاتإلى

إليها(.وصلتالتىالنهائيةالاستنتاجات

الحياةأشكال"لمبأنالقولعلىتقومالنظريةهذهإن

خلايامنبدأتوأنهامشتركواحدأصلإلىتعودالختلفة

وجدتالأولىالحياةوأنالمصادفةطريقعنتكونتحية

لايمكنفإنه،العقللايقبلهاأكذوبةوالمصادفة".مصادفة

وهيالخلقفيالمدهشةالدقةهذهكلالمصادفةتحدثأن

فإنوكذلك،والعلميةالدينيةالنظروجهةمنمرفوضة

مردودةأيضئاالخلوقاتلهذهممبحانهاللهخلقفكرةاستبعاد

اللهقال.باطلالقولوهذاذاتياتولداتولدتأنهايدعونإذ

35.الطور:!الخالقونهمأمشيءغيرمنخلقواأم):تعالى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رايإدويرالسيرلالكستر،التاريخقبلماحيوانالبشريةالأجناس

تشارلزالسير،لايلتشارلز،داروينالأحفورة

روبرتتوماس،مالتوسهربرتسبنسر،الأرض

الأحيائيالنشوءالتاريخقبلماشوبالطيعىالانتخا!

رسلألفرد،والاسأوجوست،فايسمانليير،شارديندوتايار

الوراثةدومميفالييه،لاماركالوراثيالتغير

الذيالرسمىغيرالوطنيالنشيدهوالأمميالئشيد

عاموحتى.والشيوعيةالاشتراكيةالأحزاببعضتعتمده

للاتحادالوطنيالنشيدهوالنشيدهذاكانأم449

باللغةالنشيدهذاكلماتكتبوقد.السابقالسوفييتي

مأ888عامموسيقاهوألف.بوتييهأوجينالفرنسية

ديجيتر.بييرالبلجيكي

رسميةوطنيةأغنيةالقومىادنشيدأوالوطئيالئشيد

أوساطبينوالولاءالوطنيةروحإثارةإلىتهدفمالدولة

الرسميةالعامةالمناسباتفيوتؤدىالبلاد،مواطني

الرياضية،والتظاهراتالدوليةوالاجتماعات،والشعائرية

ما.دولةرئيسلتشريفتعزفكما

ألحانشكلعلىالوطنيةالأناشيدمعظمتؤلف

ألحانهألفتنشيدوأشهروأناشيد،وترانيمعسكرية

الثورةأثناءنظمالذيالمارسيليهالعسكريةكالألحان

الجنودمنمجموعةأنشدهام،297عامالفرنسية

ماوسرعان.باريسنحوتحقدمونكانواعندماالجمهوريين

عامالوطنىفرنسانشيدالمارسيليهاتخذرائجا.أصبح

دأئمةبصفةيتخذأنقبلمرأتعدةمنعلكنه.ام597

.ام987عام

.كلماتلأناشيدهاليسالبلدانمنالقليلهناك

الأجواقشكلالوطنيةأناشيدهاتأخذ،ذلكعنفعوضا

بلدانلبعضأنكما.النحاسيةالآلاتعلىوتعزف

والإماراتوالبحرينالكويتفيهابماالأوسطالشرق

الرسمية.موسيقاهاتمثلأجواقاالمتحدةالعربية

الوطني:النشيديقولالسعوديةالعربيةالمملكةوفي

والعلياءللمجدسارعي

السماءلخالقمجدي

أخضرالخفاقوارفعي

المسطرالنوريحمل

موطنيياأكبراللهرددي

المسلمينفخرعشتقدموطني

والوطنللعلمالملكعالق

الوطنى:النشيديقولمصروفي

بلاديبلاديبلادي

وفؤاديحبيلك

البلادأميامصر

والمرادغايتيأنت

العبادكلوعلى

أيادمنلنيلككم

درةأغلىأنتمصر

حرةالدهرجبينفوق

حرةعيشىبلادييا

الأعاديرغمواسلمي

سنغافورةنشيد،الأخرىالعسكريةالألحانبينمن

عاممرةلأولأداؤهتمسعيد.زبيرآلفهالذيالوطني

الأولالبيتيعبر.سنةبعدوطنيانشيداواتخذأم،589

ضرورةعن،سنغافورةياشعبالأمامإلىمعالنخط،منه

.المتعددةالأجناسوحدة

وأالترانيمشكلالوطنيةالأناشيدمنالعديدتأخذ

اوطنيالنثلا!للكة،أوالملكاللهحمى.التراتيل

أنهإلا،مجهولانوملحنهالنشيدمؤلف.المتحدةللمملكة

وأصبح،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففىاشتهر

.ام825عامالرس!المتحدةالمملكةنشيد

الوطني،المتحدةالولاياتنشيدكان،سنواتولعدة

عاموفىالملكاللهحمىألحاننفساستعملحيث
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اللامعة.النجومراية،الحالىبالنشيدتعويضهتمأبم،319

القرنأواخرفىسميثتفوردستراجونالالحانوضع

عامكىسكوتكلماتعلى،الميلاديعشرالتاس!ع

.أم481

اتخذتالتيالأقصىالشرقبلدانأولىاليابانكانت

إمبراطورناحكمالوطنيالياباننشيدأدخلوطنيا.نشيدا

الصينجمهوريةاتخذتأم949عاموفى،ام398عام

وفى.الشجاعأمتناياشعبتقدمنشيدهاالشعبية

الدولمنالعديداتخذت،العشرينالقرنستينيات

.جديدةأصنيةوأناشيدإفريقيا،فىالجديدةالمستقلة

الوضعلتعكسكثيراالوطنيةالأناشيدتغييرتم

العشرين،القرنبدايةفىفمثلا،ما.بلدفىالمتغيرالسياسى

،أم179تورةوبعدالقيصرأنقذربروسيانشيدكان

عامبهاستبدلالذيالشيوعىالأمميالنشيدمنهبدلااتخذ

متماسكةوحدة)سابقا(السوفييتىالاتحادنشيد،أم439

عامالسوفييتىالاتحادانهياربعدا!لولد.حرةلجمهوريات

أناشيدالأخرىوالجمهورياتروسيااتخذتم1991

بها.خاصةمختلفةوطنية

البلادجمالتمدحأغانالوطنيةالأناشيدبعضر

إفريقيا،جنوبنداءإفريقياجنوبنشيدويثنيوثراءها.

ووصلانجنهوفنكلماتهكتب.الطبيعيالبلادتراثعلى

الفلبيننشيدويبدأ.أم369عامدوفيليه.ل،.الموسيقى

المومميقيوألفه.الشرقلؤلؤة،العزيزةبالارضالوطني

عامالدولةاستقلالبإعلانللاحتفاءفيليبجوليان

أنهاإلابالأسبانيةالكلماتأداءتم،الأصلوفى،ام898

نشيدذكرويجدر.التجالوجيةاللغةإلىبعدفيماترجصت

يا،تقدميأسترأليا،نشيدوهوالبلاد،يمدحآخروطني

أنهإلاأم،878عامالنشيدهذاكتب.الجميلةأستراليا

.أم849عامإلارسميالمجخذلم

تحيي،تاريخيةأناشميدالوطنيةالأناشيدمنالعديد

نشيدويذكر،التاريخمنوالأحداثالرجالأشهرذكرى

لارسالينيان،هاييتيونشيد،كريستيانالملكالدنمارك

اس!ابقين.الأمةأبطال

التاريخيةالأناشيدبعضكتبت،الأخيرةالسنواتوفي

عنالاستقلالأجلمنأمةكفاحذكرىلإحياءخصوصا

طاغوررابندراناتالهنديأصثماعراوكتب.أجنبيحكم

بأسرهشعبعقولتحكمونإنكمبتبدأالتيالكلمات

الهنديالاستقلالحركةلازمتالتي.أم129عام

منتصفدورةفيالنشيدأداءوتم.موسيقىلهاووضعت

أغسطصمن41فيالتأسيسيلليجلصرالشهيرةالليلة

اتخذثمالهند.فيبريطانياحكمانتهاءعندام479عام

.أم059عامرسميانشيدا

التاريخية،المواضيعحولأخرىوطنيةأناشيدتدور

وخضرةوعرقشمسبيبدأالذيبيساوغينيانشيد:مثل

والألم.الأملمنقرونوبحر،

ذإ.الشعبيةالموسيقىقليلةوطنيةأناشميدتستعمل

بينومن.الغربيةالموسيقيةالأشكالبتقليدأغلبهاتكتفى

العرقية،الموسيقىعلىأناشيدهااعتمدتالتىالبلدانهذه

لحنعلىرأسيمسقطيا،بلاديلحنيستندماليزيا.

.بيراقولايةنشيدمضىفيماكانالذيلنجارا،تقليدي

عاموطنيانشيداواتخذتحكوميةلجنةالكلماتكتب

الثلاثماليزياإماراتمنإمارةلكلأنكما،أم!7ء

.الخاصنشيدهاعشرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

موجزةحقائقفقرةان!:البلاد،منللعديدالوطميةللأناشيدلالسحبة

أيصا:ال!ربلد.لكل

نشيد،المارسيليهاضجومباالمرصعةالرايةالملا!ةا!هاحمى

ما،منظمةأعضاءمننسبةأو،معينعددالئصاب

إجرأءقبلحضورهمالبرلمانأصدرهقانونيقتضى

الدستوريحددعادةالاجتماعيةالمنظهماتوفي.المعاملات

مطلقأغلبيةمنأقليكونوقد،النصابالقوانينأو

فىالحالهوكما،التشريعيةأ!يئةافىول!شالأعضاء.

أغلبيةمنيكونأنالنصابيقتضي،مدينةمجلس

مديريلمجالسبالنسبةالحالهووكذلكالأعضاء،

حاجةفىالتشريعيةالمناقشاتوليمستوأمنائها.المؤسسات

فىمطلوبالنصابولكن،النصاباكتمالإلىماسة

بالموافقة.المناقع!المشروعيحظىحتىالتصويتعملية

تمثالاأومبنىمايكونعادةبناءالتدكاريالئصب

القوميةوالنصب.حادثةأوشخصذكرىلتخليدشميد

الخلابةوالمشاهد،وعلميةتاريخيةأهميةلهاأماكنهي

شعبية.ممتلكاتباعتبارهابمالحكومةعليهاتحافظالتي

الطبيعيةوالمظاهرالتاريخيةالقصورالمبانيهذهوتتضمن

وغيرها.الأخاديدمثل

إنسانشيدهامبانالضخمةالصخريةالئصب

لأغراضأوالدفنلاغراضكبيرةأحجارمنالتاريخماقبل

المبافيهذهمنمغليثيسمىالذيالواحدالحجريزندينية

فىالضخمةالصخريةالنصبتوجدمتريا.طنا9وأ23بين

أوروبافييوجدأشهرهاأنإلا،العالمفيمختلفةأرجاء

..مق0015و0004عاميبينئنيتوقدالغرلية،

يستخدمالضخمةالصخريةالمبانىمنكثيركان

مقابركانتبينما،ممراتالمقابرهذهلبعضوكانكمقابر.
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أحجارمنيتكونبفرنسا.،كرنكقربضخمصخرينصب

أرعمفة.تسمىصفو!فيمرتبةمهيراتتسمىمنفردةعمودية

الضخمة.الصخريةالنصبفيشائعةوالمنهيرات

صغيرةغرفةمنمنهاكليتألف،الدولمناتتسمى،أخرى

منكثيرةأرجاءفيالمقابرهذهاكتشفتوقد.بسيطة

وروبا.أ

ويسمى.منهيراتالمنفردةالعموديةالأحجارتسمى

ومحاطةدائرةشكلفيمرتبةمنهيراتمنالمؤلفالنصب

الهنجاتهذهوأشهرهنجا.وبخندقالترابمنبكومة

انظر:إنجلترأ.فيساوبريسهلفيالموجودستونهينج

متوازيةصفوففيترتبالمنهيراتكانتكماستولهينج.

فيكرنكقربمتقنةأرصفةوهناك،الأرصفةتسمى

كم.3علىتزيدلمسافةتمتدفرنساغربيشمال

تمضخةمسدةالتدكاريواشنطنلصب

فيموقعاتحتلوهي.واشنطنلجورجتكريماتشييدها

قربالأمريكيةالمتحدةالودلأياتعاصمةواشنطنمدينة

مبنىبينتقريباالمسافةمنتصفعند،بوتوماكنهر

.التذكاريلنكولنونصب،الأمريكيالكونجرس

غير،القديمةمصرمسلاتشكلالنصبهذاويتخذ

كماام9.296ارتفاعهويبلغ.مراتبعدةمنهاأكبرأنه

إلىالقاعدةعنديصلالأربعةجوانبهمنكلاأن

مع،الداخلإلىتدريجياجوانبهوتميل.ام76.6

العمود.يعلوالذيالصغيرالهرمقاعدةنحوصعودها

مرسومةالداخليةوالجدران،الداخلمنأجوفوالنصب

حجرا،918إلىعددهايصلمنحوتةتذكاريةبأحجار

والمدنالجمعياتقامتوقد.تاريخيةأهميةلهمنهاالكثير

ولابدالأحجار.هذهبتقديموالأفرادوالدولوالولايات

النصبقمةإلىللوصولالمصعداستخداممنللزوار

.التذكاري

لنصبالقوميةالجمعيةبدأتام،833عامفي

نصبإقامةأجلمنالأموالجمعفي،التذكاريواشنطن

النصبهذاتصميمبعملميلزروبرتوقام،تذكاري

فىالأساسحجروضعتم.المشروعالحكومةواعتمدت

)أداةالمالجنفسباستخدامأم848عاميوليوالرائمن

أساسحجرلوضعواشنطناستخدمهالذي(الملاطتسوية

.أم397عامفيالكونجرسمبنى

النصبلإقامةالأحجارمنهباتالناسمنكثيروقدم

منمأخوذةكتلةالتاسعبيوسالباباوأرسل،التذكاري

وافقام،876عاموفيروما.فيكونكوردمعبد

نفقةعلى،المشروعتنفيذعلىبالتصويتالكونجرس

واكتمل،أم088أغسطس!71فيالعملوبدأ.الحكومة

النصبتدشينوتم.أم884ديعسمبر6فيالبناء

للجمهورافتتاحهوتمأم،885فبراير21فيالتذكاري

.م8881أكتوبر9فى

سي.ديواشنطن:أيضاانظر

م(.748-666أهـ،31-)46سياربننصر

شيخكان.الكنانيربيعةبنحريبنرافعبنسياربننصر

بلخ،ولي.والشجاعةبالدهاءعرف.خراسانبإقليممضر

بنأسدواليهاوفاةبعدم737اهـ،02سنةخراسانثم

وراءمابلادغزا.الملكعبدبنهشامولاه.القسريالفرات

الدعوةأمرواستفحلبمرو.وأقام.كثيرةحصوناففتحالن!،

إلىرسائلعدةفكتب،بخراسانعهدهفيالعباسية

خطورةمنوينذرهميحذرهمبالشامالامويةالسلطات

تدبيرعلىفصبرالتفاتا،يعيروهفلم،أقاليمهفيالوضع

الدعوةوجهفيالوقوفعنإمكاناتهقصرتولكنالأمور،

،خراسانعلىالخراسانيمسلمأبوغلبهوأخيرا.العباسية

وتوجه،م737هـ،ا03سنةمرومنالخروجإلىواضطره

شبيب،بنقحطبةأثرهفيمسلمأبوفأرسلنيسابور،إلى

وهو-هبيرةابنإلىوكتب،قومسإلىسيارابنفانتقل

مروانالأمويالخليفةإلىوكتبالمدد،منهيطب-بواسط

النجدةينتظربلدإلىبلدمنيتنقلوأخذ.بالشاممحمدبن

بساوة.ومات،وهمزانالريبينمفازةفيمرضأنإلى

:مروانإلىأرسلهاالتيالمشهورةالابياتصاسبوهو

ناروميضالرمادخللأرى

ضراملهايكونأنوأخشى

تزكوبالعودينالنارفإن

كلامأولهاالحربوان

شعريليتالتعجبمنأقول

نيامأمأميةأيقاظأ

لهم.المشهودالشعراءالخطاءمنسياربننصركان
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نصر.أبو،الصباغابنانظر:.الصباعبنلصرأبو

نصر.أبو،الجوهريانظر:.الجوهريلصرأبو

.الحميديانظر:.الحميديلصرأبىابن

مرتبةالنصراحتفال.احئفالالرومالي،الئصر

فىمنتصرلقائدأعطيتالتىالتشريفمراتبأعلىمن

القديمة.روما

عربةفىرومامدينةالاحتفالذلكفيالمنتصريدخل

طولعلىتتقدمحيثخيولأربعةتجرهاالتىالنصر

ويمشىجوبيتر.هيكلإلى(المقدس)الطريقسكرافيا

الأبواقعازفويأتىخلفهمومنالموكبمقدمةفىالشيوخ

والأسرىالضحيةوالثورالحربغنائمتحملالتيوالعربات

يأتىذلكوبعد.بالإكليلمتوجاالقائديأتيثم،المقيدين

الموكبنهايةفمكانهمالقائدجنودأما.وأصدقاؤهأطفاله

النصراحتفالوفي.سيرهمأثناءويغنونالناسيحيون

وتوزعالبحريةالاغذيةتحملىالبحريالقائدلتشريف

جوائز.بوصفها

في-فقط-للإمبراطورالنصراحتفاليقام

فيبهيحتفىأنفيمكنالعظيمالقائدأما،الإمبراطورية

الحماسي.الترحيبيسمىأهميةأقلاحتفال

ال!صيمالقرآنسورمنالنصرسورة.سورةالئصر،

عدد.والمائهالعاشرةالشريفالمصحففيترتيبها.المدنية

تتحدثلأنهاالنصرتسميتهاوجاءت.آياتثلاثاياتها

!!بمالنبينعىوفيها.مكةفتحوهوالعظيمالنصرهذاعن

التوديع.سورةتسمىولذا

نزلتالتي،القصيرةالمدنيةالسورمنالنصرلممورة

!س!اللهرسولقالنزلتوحين،الرسالةخواتيمفى

عمرابنوقال(.أجلىحضورإلاأراه)ما:لعائشة

فتحومحورها.الوداعحجةفيبمنىالسورةهذهنزلت

مكة.

بهعزالذيفئم!صةعنالكريمةالسورةتتحدث

وتقلمت،العربيةالجزيرةفيالإسلاموانتشر،المسلمون

فيالناسدخلالمبينالفتحوبهذا،والضلالالشركأظافر

،ال!صنامملةواضمحلت،الإسلامرايةوارتفعت،اللهدين

علىالدلائلأظهرمن،وقوعهقبلمكةبفتحالإخباروكان

والتسسليم.الصلاةأفضلعليهنبوتهصدق

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

نمر.أبو،الفارابىانظر:.الفارابيلصرأبو

تمثالالمجنحالنصرتمثال.تمثالالمجئح،الئصر

.ام863عامفىفرنسىآثارعالماكتشفه،قديمإغريقي

متناثرةمنهقطعة181واكتشفتمحطما،التمثالكان

الإغريقية.-ساموثرأس-ساموثراكيبجزيرةتلسفحعلى

وألبستها،نايكيالإغريقيةالنصرإلاهةالتمثاليعرض

منوالنجاحوالفتحالنصررسالةتحملوهي،الفضفاضة

تمثلأجنحةولها.الإغريقيةالأساطيرفيجاءكماالالهة

أئتلافأنكما.الطيرانفىوموهبتها،الكبيرةسرعتها

لصعوبةيرمزذلككانوربما،عنيفالتكوينأجزاء

النصر.طريهتإلىالوصول

العلماء،أنإلا،معروفغيرالمجنحالنصرنحاتإن

ويوجد..مأق08عامنحوإبىالتمثالتاريخأرجعوا

بباري!م!.اللوفرمتحففىالآنالتمثال

عليهعيسى)الخصرانية(بمالدينانظر:.الئصرالى

(.النصارى)معتقداتالنصرانية،السلام

عليه-عيسىعلىأنزلتسماويةديانةالئصرافية

لماومتممة-السلامعليه-موسىلرسالةمكملة-السلام

إسرأئيل.لبنيخاصةوموجهة،تعاليممنالتوراةفىجاء

اليهودية؟حرفتكماالديانةهذهدخلالتحريفولكن

الدراساتوأثبتته،الكريمالقرآنإليهأشارالذيالأمر

هذهوتعرضومعتقداتها.النصرانيةلمصادرالحديثةالنقدية

المقدسةوكتبهامعتقدأتهاشتبينبمالمحرفةأطنصرانيةالمقالة

الحاضر.عصرناحتىالنصرانيةتاريخإلىإضافة

النصارىمعتقدات

شأنشأنهالتوحيدبرسالة-السلامعليه-عيسىجاء

لظ،و!هاللهعبادةإلىالناسودعاجميعا،اللهرسل

للناسقلتأنتأمريمابنياعيسىاللهقالواذ):تعالى

ليمايكونسبحانكقال،اللهدونمنإلهينوأمياتخذوني

مافيتعلم،علمتهفقدقلتهكنتإن،بحقليماليسأقولأن

قلتما!:الغيوبعلامأنتإنكنفسكمافيأعلمولانفسي

عليهموكنتوربكمربياللهاعبدواأنبهأمرتنيماإلالهم

عليهم،الرقيبأنتكنتتوفيتنيفلمافيهممادمتشهيدا

لمولكن.16:1،171المائدةشهيد!شيءكلعلىوأنت

تأثيربسبببمالنصارىمعتقداتفيالشركدبأنيلبث

ماوسرعان،وثنيةومعتقداتودياناتقديمةفلسفات

بالتثليثيعرففيماالاعتقادوشاع،الغلبةالتيارلهذاأصبح

المحرفة.المعتقداتمنوغيره

فيالنصارىمعتقدجوهرالتثليثيمثل.التثليث

هياللهطبيعة:بقولهمالمعتقدهذاويصورون،الألوهية

اروحوألله،الابنوالله،الأبالله:متساويةأقانيمثلاثة
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الابنوإلى،الابنبوساطةالخلقينتميالأبفإلى.القدس

التطهير.ينتميالقدسالروحوإلىالفداءينتمى

الإلهيةالأعمالجميعتتقاسمالثلاثةالأقانيمأنغير

العقيدةهذهحولالنصارىاتفاقورغمالمسوأء،على

الأرثوذكسيقولفبينمامفهومها،حوليختلفونفإنهم

نأالأرثوذكسفعندبالتعدد.الكاثوليكيقولبالتجسد؟

فقبل،ذلكعناللهتعالىأطوأر،بثلاثةمرولكنهواحدالله

مريمبطنمنخروجهوبعد،الأبيسمىالأرضإلىنزوله

.القدسالروحيسمىوصعودهصلبهوبعد،الابنيسمى

عيسى.هوعندهمفالله

به،القائلينخطأوبينالمعتقد،هذاإلىالقرأنوأشمار

مريمابنالمسيحهواللهإنقالواالذينكفرلقد):تعالىقال

منإنه،وربكمربياللهاعبدواإسرائيليابنيالمسلحوقال

للظالمينوماالنارومأواهالجنةعليهاللهحرمفقدباللهيشرك

غيراللهإن:فيقولونالكاثوليكأما72.:المائدةأنصار!من

إلىأيضاالقرانأشاروقد.القدسغيرالروحوالابن،الابن

اللهإنقالواالذينكفرلقد):تعالىقالالمعتقد،هذابطلان

يقولونعماينتهوالموإنواحد،إلهإلاإلهمنوماثلاثةثالث

73.:المائدة*!أليمعذابمنهمكفرواالذينليمسن

هو-السلامعليه-المسيحأنالنصارىيعتقد.الدينونة

خطاياهم.علىالناسويحاممبالابنالله

قد-اسملامعليه-المسيحأنالنصارىيعتقد.الصلب

ادمارتكبهاالتيالخطيئةعنوتكفيرا،للخليقةفداءصلب

فىمختلفونوالنصارى.بعدهمنأبناؤهوورثهاالبشرأبو

الزعمهذايدحضوالقران،الصلببهاتمالتىالطريقة

مريمابنعيسىالمسيحقتلناإناوقولهم):فيقولكلية

الذينوإن،لهمشبهولكنوماصلبوهوماقتلوه،اللهرسول

الظنالباعإلاعلممنبهمالهممنهشكلفيفيهاختلفوا

حكيما!عزيزااللهوكانإليهاللهرفعهبلا*يقيناوماقتلوه

.157،158النساء:

باسمالشخصرلقأوالماء،فياللانغماسالتعميد.

منالنفستطهيرعنتعبيراالقدسوروحوالابنالأب

.والذنوبالخطايا

ذنوبمنالإنسانمايقترفهبكلالبوح.الاعتراف

العقوبةيسقطذلكأنويدعون.الدينرجلإلىواثام

.الذنوبويطهر

عليه-المسيحأنالنصارىيدعي.الربانيالعشاء

وأنه،صلبهسبقتالتيالليلةفيالحواريينجمع-السلام

إلىيشيرالخمروأنوخمرا،بينهمكسرهخبزاعليهموزع

.جسدهإلىوالخبز،دمه

وشربالخبزأكلمنأنالنصارىيعتقد.الاستحالة

أدخلوأصئثأنهفيهاستحالالفصحعيديومفيالخمر

بتعاليمامتزجبذلكوأنه،ودمهالمعسيحلحمجوفهفى

المسيح.

النصرانيةأصل

سلسلةفيحلقةادسلامعليهعيسىكان.البداية

إسرائيل،بنىإلىتعالىاللهبهمبعثالذينوالرسلالأنبياء

وجاءهم،البشارةأوالجديد()العهدالإنجيلإلىفدعاهم

بشرأنهلهموأكد،للهبالعبوديهوالإقرارالخالصبالتوحيد

ليردهمإسرائيلبنيبينالدعوةبأعباءللقياماللهاصطفاه

لهامضابللهانا!سخيخرللتوراةمصدقا،اللهشريعةإلى

بشريعتها.وحاكمالتعاليمهاوشمارحا

بل-السلامعليه-عيسىدعوةاليهوديقبلولم

تكترثولم.وطبائعهمتتناقضدعوتهلأنالعداء،ناصبوه

موجهةكانتدعوتهلأنبمالبدايةفيالرومانيةالدولةله

بخطورةالرومانأقنعوااليهودولكن.فقطإسرأئيللبنى

ملكأنهيدعيأنهوزعموا-السلامعليه-عيسىدعوة

علىواليهودالدولةسلطةاجتمعتوهكذااليهود،

الخيانةبتهمةبمحاكمتهالأمروانتهى.ومحاربتهمطاردته

ولكن،وقتلصلبأنهالنصارىويزعم.صلبهإلىوالصعي

إليه.ورفعهكيدهممناللهنجاهالحقيقةفى

حملبل-السلامعليه-عيسىبرفعالدعوةتنتهولم

له،مناصرينكانواالذينالحواريونبعدهمنالدعوة

نأالحواريلنإلىأوحي!)هـاذ:تعالىقالبرسالتهومؤمنين

مسلمون!بأنناواشهدآمناقالواوبرسوليبيآمنوا

والاضطهادالمحاربةاستمرتالدعوةوباستمرار.أاأ:المائدة

منالموحدينفطاردوا،الرومانالأباطرةجانبمن

عامإلاالاضطهادعنهميرفعولم،عيسىأتباعالنصارى

.م313

يدورصراعهناككان،الثلاثةالقرونتلكوخلال

وأ،لهمامتداداكانتالتيوالجماعاتعيسىحواريبين

نصرانيتياروبين،الموحدةاليهوديةبالنصرانيةيعرفونما

ضدمتعصبايهودياكانالذي،بولسيقودهكانآخر

فجأةانقلبثماضطهادهمفيشاركوممن،النصارى

يعرففيماضمنهوحياتلقىأنهمدعياعنهممدافعا

تيارتغلبحتىالصراعهذاواستمر.إليهالمنسوبةبالرسائل

مستندةنصرانيةوظهرتالتوحيد.صوتوأسكتبولس

القديمةالفلسفاتمناستمدهاالتيبولستعاليمإلى

وعقيدةالمسيحتأليهالنصرانيةفىفأدخل.الوثنيةوالديانات

منذلكغيرإلىوالتعميد،والفداءالصلبوأفكارالتثليث

إليها.الإشارةسبقتالتيالعقائد

ببنيخاصايهوديامذهباليعستالنصرأنيةأنبولسقرر

دعوتهاتجعلأنعليهاوأنجديدبمدينهيبل،إسرائيل
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بعضفيبولستساهلاليهود.كمالغيرمفتوحة

الخنزير،وتحريموالسبتكالختان؟والطقوسالتشريعات

جاءوه!!ذا.وغيرهمالرومانمنالودنيينكمسبإلىسعيا

عليه-عيسىدعوةبهاخالفجديدةلنصرانيةبوأص

ينتصرأنواستطاع،وشريعتهتعالي!هعلىوخرج-السلام

المسيع-خطىأتباعهاترسمالتيالمحافظةالنصرانيةعلى

وأالانإلىكلهأسصرانياالعالمومازال-السلامعليه

حرفالتيومعتقداتهالرجلهذافتاتعلىيعيم!معظمه

عليهعيسى-بهاابتعثوالتىالموحدةالحقةالنصرانيةبها

ذلك،حقيقةأيقنواالتاريخمرعلىرجالأإلا-السلام

ظلمنأوأسلممنمنهمكانسواءووحدوهباللهفآمنوا

للنصرانيةمنتميا

النصرانيةانتشار

الإمبراطوراعتناقبولسقادهالذيالتيارمكن

كما،العبادةحريةوأتباعه،ومئبول!للنصرانيةقسطنطين

الإمبراطور،سلطةتحتانعقدتالتيالنصرانيةالمجامعأن

الموحدين،وطاردتبولصرلاراءانحازت،لتوجيهاتهووفقا

المجمعإلىهناالإشارةويمكن.الرأيفيللكنيسةوالخالفين

الذي،م325عامنيقيةبمجمععرفأ!ذياالأولالكنسي

الإلههويسوعإن:يقولالذينيقيةبمعتقدمايعرفتبنى

لمالمسيحأنإلىذهبالذيآريوسآراءورفضالمتجسد،

كاملا.إلهايكن

الديانةالحصرانيةأصبحت،م293عامبحلول

أوروبافيذلكإثرعلىوانتشرت،الرومانيةللدولةالرسمية

العاممسارهفيارتبطأورولاتاريخإنبل.جميعهاالغربية

أوصالفىيدبالضعفبدأأنيلبثولم.بالنصرانية

سلطتهرومانيإمبراطورآخروفقد.الرومانيةالإمبراطورية

إلىالإمبراطوريةانقسمتوحينها،م476عام

هذه،الغربيةوالإمبراطوريةالشرقية:الإمبراطوريةقسم!ت

وتقسصت،الجرمانيةالقبائلرؤ!ماءعليهااستولىالأخيرة

فيماالشرقيةالإمبراطوريةبقيتبينما،صغيرةممالكإلى

حينما،أم453عامحتىالبيزنطيةبالإمبراطوريةيعرف

)إسطنبول(.القسطنطنيةعاصمتهاعلىالعثمانيوناستولى

إلىال!صيسةانقسامبعدفيماالانقسامهذاوتبع

مركزهاوغربية،القسطنطجنيةمركزها،شرقيةكنيسة

بالأرثوذكس،الشرقيةالكنيسةاتباعويعرفروما.

بينما.واليونانالبلقاندولوبعضروسيافيوينتشرون

فيويعيشون،بالكاثوليكالغربيةالكنيسةأتباعيعرف

.والبرتغالوأسبانياوفرنساوبلجيكاإيطاليا

العصورلدأت.الوسطىالعصورفىالنصرانية

واستمرت،الرومانيةالإمبراطوريةسقوطببدايةالوسطى

الغربيةالرومانيةالدولخلالهاانقسمت،عام0001نحو

وأصبعسيامحية،وحدةمنهاكلكونتمخت!فة؟ممالكإلى

.والملوكالأباطرةلهاخضع،وروحيةسيامميةسلطةللبابا

أنواعأبشعومارست،الكنيسةسلطةطغتالفترةهذهوفي

منالكنيسةأدخلتهماإلىفإضافةوالظلما.الاضطهاد

خلالمنقدسيةأعطهاوانحرافاتالعقائدفيتحريف

الطغيانمنأنواعاالكنيسةمارستفقد.الكنسيةالمجامع

حقلنفسهافجعلت،والعليوالفكريوالعقليالروحي

وربطت.المقدسالكتابوفهمالعقيدةأسراربمعرفةالتفرد

فحجبت،مناقشةولافهمغيرمندهاالساسإيمانالكنيسة

التفكيرمنالناسمنعتبل،الدينوفهماالتف!جرعنالعقول

الملاحظةمنالعلميقتضيهلماوفقاوالحياةال!صنمسائلفي

فياليونانيةوبطليموسأرسطوآراءوتبنت.والمشاهدة

للدين،مخالفةآراء،منماعداهاوعدت،والفلكالطبيعة

.والمروقبال!!ريعتنقهامنووصمت

لمامخالفرأيكلتصادرالتفتيشمحاكبمونشأت

منألواناالكنيسةومارستأفكار.منالكنيسةتقرره

علىوإتاواتضرائبمنفرضتهبماالماديالطغيان

أموالابتزازفيللاقطاعيينعونافكانت،والناسالأراضي

امتلاكحقنفسهاالكنيسةوأعطت.والضعافالفقراء

فيالكنيسةوأفرطت.ذلكفيالصكوكوإصدارالغفران

الماديالكعسبأبوابمنباباأصبححتىالأمرهذاممارسة

وفيالكنيسةأجوأءفيسادذلكإلىإضافة.الحراموالثراء

والانغماس،الأخلاقيالفسادمننوعالدينرجالأوساط

تارلفىعرفمامسياسةواتباع،والملذاتالترففي

.الغفرانصكانظر:.الغفرانبصكوكالكنيسة

النصارىمحاولاتالوسوالعصوروشهدت

يعرففيمافلسطينفيالمقدسةالأراضيعلىالاستيلاء

عشروالثالثالعاشرالقرنينبينالصليبيةبالحروب

تحقيقفىالصليبيينحملاتفشلورغم.الميلاديين

أثرخلالهامنبالشرقالغربلصلةكانفقدأهدافها،

اللاهوتعلماءحركةظهرتإذ،الغربيةالثقافةفيكبير

فيالنصرانيةالعقيدةوضعإلىسعواالذينالسكولا!شية

القديسأمثالمنعقليافهماوفهمها،منهجيفكرينسق

ظهورالأديرةشهدتكما.الأكوينيتوماوالقديسأنسلم

خدمةبحبهمعرفواالذينالفرنسيسكانجماعات

علىاهتمامهمانصبالذينوالدوميني!!انيين،الآخرين

والعلم.المعرفة

الكنيسةانقسام

خلال،والقسططينيةروما،أضصرانيةامركزاتباعد

حولوالخلاف،العقديةالخلافاتأدتو،الوسطىالقرون
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،أم.ء4عامالكنيستينبينالنهائيالانشقاقإلىالباباسلطة

.اليومحتىمستمرامازالالذيالانشقاقوهوذلك

والأباطرةالملوكمنكثيربدأ.البابويةالسلطةضعف

البابويةالسلطةعلىيتمردون،الكنيسةتسلطمنفترةبعد

البابوية،امتيازاتمنويقللون،نفوذهميمارسونبدأوأبل

فى)رؤساءالكاردينالاتبنوخلافتنافسنشأكما

الخلافاتهذهأضعفتوقدالبابا.منصبحول(الكنيسة

منالكنيسةداخلالصرأعإلىإضافة،والبابواتالملوكبين

حفزالذيالأمر،الأخلاقيومركزها،الكنيسةمكانة

.الإصلاحإلىللدعوةالنصارىالدينرجالبعض

وسوءالكنيسةأحوالدفعت.الدينيملاحال!حركة

الإصلاحإلىالدعوةإلىالدينرجالبعضممارساتها

بحركةالدعوةتلكعرفتوقد.الممارساتظكوأستنكار

-4831لوثرمارتنقادتهاأشهرمنوكان.الإصلاح

فىأم،534أ-484وزويغجليألمانيا،في،أم546

سويسرافي،أم456-9051كالفنوجونسويسرأ،

منصاغيةآذاناالمصلحينهؤلاءدعواتتحدولم.وإنجلترأ

آراءهم،تبنتجماعاتتكوينإلىسعواثمومن،الكنيسة

رافضةالكنيسةعنمنفصلةدينيةوحدةلهموكونوا

بحركةبعدفيماتبنوهاالتيالحركةوعرفتسلطانها.

لأنها؟الإنجيليةالكنيسةكنائسهمعلىأطلق.البروتستانت

هذهوانتشرت.الإنجيللحكمإلا،يقولونكمالاتخضع

الشماليةوأمريكاوهولنداوالنرويجوالدنماركألمانيافيالدعوة

الدعاةأولئكبهانادىالتىالمبادئوأهموإنجلترا.وسويسرا

دينية،قضيةكلقبولفىالمقدسللكتابالخضوع-أ:هي

-2.الحكملذلكالمجامعوقراراتالباباأوامروإخضاع

وأنالمقدسالكتابيقرأأنقادرنصرانيكلحقمن

فلكل،عامةرئاسةالبروتستانتيةللكنائسليس3-.يفسره

والقيام،والوعظالإرشادهوالكنيسةوعملرئاستها،كنيسة

الكتابفهميستطيعلمنالدينوتعليمالدينيةبالتكاليف

الغفرانحقالدينلرجالولاللكنيسةليس-4.المقدس

الشخصعملعلىتعتمدالمغفرةإنبل،الذنوبومحو

المقدسالكتاب5-ترجمة.عنهالإلهوعفووندمهوتوبته

وحتى،لغاتهماختلافعلىالناسيقرأهحتىالختلفةللغات

للعشاء-لاعلاقة6يعرفونها.بلغةودعاؤهمصلاتهمتكون

-7.للذكرىإلاهووليس،المسئودمهبجسمالرباني

الدين.لرجالالزواجوإباحة،الرهبنةبضرورةالاعترافعدم

السجودوعدمالكنائسفيوالتماثيلالصورأتخاذعدم8-

بمزيدالكالفانيونطالبإنجلتراوفي.للوثنيةأقربفذلكلها،

إلىأدىإنجلتراكنيسةمعنزاعفيودخلوا،الإصلاحاتمن

الأبرشيةوالكنيسةالمشيخيةالكنيسةوتكوينمنها،خروجهم

نأإلىذهبتمتطرفةصغيرةدينيةجماعاتأن.كماالمستقلة

لإصلاحاللازمالحدإلىيذهبوالموالكالفانبناللوثرش

والكويكرزهؤلاء،كالمعمدانيينبعضكونثمومن،الكنيسة

بهم.خاصةكنائص!والمانونيتيين

درالبروتستانتحركةاحدثتالمفاد.الإصلاححركة

مراتمج!برنتفعقد.الكاثوليكيةالكنيسةداخلفعل

مقاومةفىللبحثأم(،563-1)545عديدة

المساويةالكنيسةلسلطةمؤكدةقراراتهوجاءت.البروتستانتية

للبروتستانتيةمضادةحركاتظهرتكما.الإنجيللسلطة

اليسوعيينكطائفة،الداخلمنالكاثوليكيةإصلاحإلىداعية

القرنشهدكما.أم534عاملويولاأغناطيوسأسسهاالتي

البروتستانتبينطاحنةدينيةحروباالميلاديعشرالسابع

التيعاماالثلاثينبحروبماعرفأشهرهامن،والكاثوليك

.م8461عامإلاأوزارهاتضعلم

عشروالتاسععشرالثامنالقرنينخلالظهرت

أهمها:منللنصرانيةتحدياتعدةالميلاديين

الحركةدعت.التقوىدعاةوحركةالعقلانيةالحركة

لالعقلتفسيرهيمكنمنظمبعالمالاعتقادإلىالعقلانية

كلالحركةهذهأصحابدعاوقد.العلميةوالمبادئ

لمالهالإيمانفيتتمثلأسالمميةأفكارعلىالاتفاقإلىالمذاهب

الجزاءوبحتمية،الروحبوجودوالإيمان،حكيمعالم

والكنيسةالإنجيلرفضواولكنهم.الآخرةالحياةفيوالعقاب

جونظهرالعقلانيينهؤلاءمقابلوفي.للحقيقةمصدرين

الدينيةالتجربةعلىالتركيزإلىدعواالذين،وأتباعهويزلي

الصادقالإيمانوعدوا.وتفسيراتهالعقلإلىاللجوءمنبدلأ

فيإنجلتراكنيعسةعنهؤلاءانفصل.العبادةشعائرمنأهم

بالميثوديعست.وعرفواالميلاديعشرالثامنالقرننهاية

ظهورعشرالميلاديالتاسعالقرنشهد.القوميةظهور

علىعملتالتيالجديدةالدو!وقيامالقوميةالحركات

العلياالسلطةفيوشككت،الكنيسةعنالدولةفصمل

البابافأصدر،سلطخهمعنللدفاعالبابواتفهب.للبابا

الأخطاءبخلاصةماعرف،ام864عامالتالمحبيوس

والأفكاروالعقلانيةالجمهوريةالحكومةفيهأدانالذي

9186عامعقدكما.الكنيسةسلطةتهددالتيالأخرى

البابوية.عصمةقررالذيالأولالفاتيكانمجمع،م

بعضالفترةهذهخلالظهرت.العلمتحدي

ومن.النصرانيةللتعاليمتحديامثلتالتيالعل!يةالنظريات

)النشوءالبيولوجيالتطورنظريةالنظرياتهذهأهم

تشارلزالإنجليزيالطبيعةعالمبهاقالالتيوألارتقاء(؟

التصورمعتتعارضوالتي،ام882-9081داروين

للخلق.الإنجيلى

القرنفىوالتقنيةالعلمتقدمإن.اليومالنصرانية

المشكلاتمنكثيرأوأوجدالمعاصر،العالمغيرالعشرين
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ال!ضيسةحاولتوقد.للكنيسةكبيراتحديامثلتالتي

منالعديدتقديمطريقعنالتحدياتهذهمقابلة

المتعلقةبالقضاياالاهتماممثلوذلك،التنازلات

وعن،الإنسانوحقوقالعالميوالسلامالإنسانبرفاهية

وأشكالها.العبادةطرقمنكتيرتغييرطريق

الجاز،حفلاتالأبرشسياتمنكثيرأدخلتفقد

فيالمومميقىاستخداممنوأكثرت،الشعبيةوالطقوس

فىاللاتينيةمحلالعاميةكماحلت.البروتستانتيةالكنيسة

اختلافعلىالكنائسواتحهت،العبادةطقوسبعض

وأالمسكونيةبالحركةيعرفماوأصبحالوحدةنحوطوائفها،

خلالجميعاأضصارىاجانبمنكبيراهتمامموضعالعالمية

عقدواالذينالبروتستانتالمنحىهذابدأوقد.العشرينالقرن

التقاربإمكانيةلاكتشافم0191عاماجتماعات

وهي.للكنائسالعالمىالمجلسأم489عاموكونوا،والتعاون

العقائدحولالاختلافاتتقليلأجلمنتعملالتيالمنظمة

أيضا.الأرثوذكمهراالآنويضما،النصرانيةالوحدةوتطوير

مججعفيالمسكونيةللحركةدعمهماعنالكاثوليكعبركما

-6291بينالفترةفيانعقدالذيالثانيالفاتيكان

الثاني.الفاتيكانمجمعانظر:.ام659

؟المقدسالكتاب،السلامعليهعيسى،البروتستانتية:مقالاتانو

الكاثوليكية،الرومانيةالكنيسة،الشرقيةالأورثوذكسيةالكناش

أيصا:انظربها.الصلةذاتوالمقالات

الصلي!الدينيةةابالأقبا!أ

الكنيسةي!اسدالتسصيرا

لمنصرانيةهماشالصليبيةاو!لحرا

منأيعلىيطلقاسمالأرضيةالكرةنصص

إلىالأرضيةالكرةتجزأأنويمكن.الأرضيةالكرةنصفي

وإفريقياوآسياأوروبايضمشرقىنصف:طولييننصفين

وأمريكاالشماليةأمريكايضمغربيونصفوأستراليا،

المقالة.هذهفىالشكلانظر.الجنوبية

نصفىبينالحدودقاطعةبصورةالجغرافيونيحددلم

يرسمونهماعادةأنهمإلا؟والغربىالشرقىالأرضيةالكرة

.516و.)جرينتش(صفرطولخطىعبر

نصفيإلىأيضاالأرضيةالكرةالجغرافيونيقسمكما

المناطقفكلبينهما.حداالاستواءخطباستخدامكرة

وكل.الشماليالكرةنصفتمثلالشمالإلىتقعالتي

افيي.النصفتمثلالجنوبإلىتقعالتيالمناطق

نصفإلىأيضاالأرضيةالكرةتجزأأنيم!شكما

الكرةنصفويشمل.المائيالكرةونصفالأرضىالكرة

ويقع،اليابسةمعظممعالأرضيةال!صةنصفالأرضي

للكرةالآخروالنصمف.إنجلترافيلندنمنبالقربمركزه

ويقع،المائيالكرةنصفيمثلماء،ومعظمه،الأرضية

نيوزيلندا.منبالقربمركزه

الفلك،انو:الجئوبي.الأرضيةالكرةنصف

الأرضيةالكرةنصفبم)المساحة(المحيطإيضاحى(؟)رسمعلم

(.توضيحي)شكل

نمفانظر:.الشرقيالأرضيةالكرةئصف

الأرفحية.الكرة

الجنوبيالكرةونصف،الشمالىالكرةنصف

الشمالىالكرةلص!

الجنوبيالكرهلصف

الكر"اء!حم!خطلشما اصكره!كمصإلىالارصيه

الحنوى.

الغربىالكرةونصف،الشرقيالكرةنصف

الشرلمحيالكرةنصف

الغربيالكرةلصف

اليسار(إلى)أعلىالشرقيالكرةنصف

وأستراليا.وإفريقياوآسياأوروبايشمل

)إلىالغرديالكرةنصفويسمى

والجوبية.الشماليةالأمري!ضين(اليمين



367السيدنصدر،

الفلك،أنظر:.الشماليالأرضيةالكرةئصص

الأرضيةالكرةفصفلرالمساحة(،المحيطإيضاحمط(،)رسمعلم

توضيحى(.)شكل

نمفانظر:.الغربيالأرضيةالكرةلصص

(.توضيحي)شكلالأرضيةالكرة

بومحجنأ.(م؟627-؟،هـ؟801-؟)لصيب

فيوكان،الأمويالعصرفيالغزلشعراءمن.رواحةابن

دمشقفيكانكما،مروانبنالعزيزعبدإمارةفيمصر

عبدالعزير.بنعمرخلافةفيالعربيةالبلادمنوغيرها

مثلعصرهشعراءمنعدديممودةعلاقةلنصيبوكانت

وجميل.وكثيرالأحوص

ينالألاخشيةولايذيعهالشعريقرضأمرهأولكان

خزاعةفصحاءبعضعلىيفدوكان،الناسأعجاب

الساب!ن،شعرائهملبعضأنهمدعياشعرهمنوينشدهم

بعضعرضثم.ويستحسنونهمنهذلكيقبلونوكانوا

بألاونصحه،إليهفاستمع،الفرزدقالشاعرعلىمرةشعره

الذينأحدأنغير.المطلوبةبالجودةليسلأنهيذيعه

للفرزدقالقصائدتلكينشدوهوالعربمنإليهاستمعوا

حسن،لأنهالانتشاريستحقشعرهبأنلهوقالبه،لحق

بنفسهثقةنصيبفزاد،الناسبينإذاعتهعلىوشجعه

ماينظم.ينشروأخذ

كنالعربفضلياتبعضأنالأمويالشعررواةيذكر

يتغنونوالمغنياتالمغنونكانكما،شعرهمنكثيرايحفظن

.الخصوصوجهعلى)غزله(بنسيبه

دورإلىالاختلافالأمويالعصرشعراءبعضاعتاد

جودهنمنيطلبونالعريقةالعائلاتمنالنساءكريمات

وكانت.شعرهمفيآرائهنإلىويستمعونوكرمهن

إليهااختلفوقد،النسوةأولئكمنالحسينبنتس!صنة

،والفرزدقوكثيروجميلنصيبفيهمالشعراءمنجماعة

منكلاوأعطتدينارخمسمائةبثينةجميلفأعطت

دينار.مائةالباقين

حظلهوليصر،والنسيبالمدحفيمقدمانصيبوكان

فيقصيدتهأمدأحهأجملومن.الأخرىالأغراضفي

فيها:ويقول.عبدالملكبنسليمانمدح

لقيتهمصادرينلركبأقول

قاربومولاكأوشاليذاتقفا

إننى،سليمانعنخبرونيقفوا

طالبودانآلمنلمعروفه

أهلهأنتبالذيفأثنوافعاجوا

الحقائبعليكأثنتسكتواولو

حولهالكواكبوالنالرالبدرهو

الكوايالمنيرالبدريشبهوهل

فيها:يقولالتيأبياتهغزلهطريفومن

لعلنيتمركيمالهاجلست

تسلملمإنالتسليمأخالسها

تحدرتوالوشاةرأتنيفلما

تتكلمولمخوفامدامعها

أشتريماكنتالعشقأهلمساكين

بدرهمالعاشقينجميعحياة

-ا209أهـ،أ-32993)0السيدنصير،

أفسح،مصريأثقالرفعلاعبنصيرالسيدأم(.789

الدوراتأبطالسجلفىالعربيةالدوللدخولالمجال

بطلأولفكان.ذهبيةميدألياتعلىالحاصلينالأوليمبية

الخفيفلوزنالأثقالر!فيذهبيةبميداليةيفوزعربي

فىام289عامالتاسعةالأوليمبيةالدورةفىالتقيل

كجم036مقدارهامجموعةرفعحينبهولندا،أمستردام

خطف،اكجم5.25ضغط،أكجم..منمكونة

نطر.أكجم5.47

طنطالمدينةالمجاورةقحافةقريةفينصيرالسيدولد

بدأحيثأم،209عامبمصسرالغربيةمحافظةفي

مدرسةفيطالباكانأنمنذالأثقالرفعلرياضةمزاولته

البطولةطريقفينصيرالسيدوسار.الثانويةطنطا

انضمأنإلىأم259عاممنقويةوإرادةواسعةبخطى

.2791عامالأهليالناديإلى

الأثقاللرفعبطولاتعدةفينصيرالسيدأشترك

بالمركزفازفقد.مرموقةانتصاراتمنهاالكثيرفيحقق

التيالأثقاللرفيأوروبابطولةفيالثقيلالوزنفيالأول

بلغتبمجموعةأم039عامبألمانياميونخفيأقيمت

اكجم02ضغط،أكجم..منمكونةكجم375

الأثقاللرفعأوروبابطولةوفينطر.كجما55،خطف

السيدكانلوكسمبورجفيام319عامأقيمتالتي

حيثبالبطولةفازالذيالمصريالفريقمقدمةفينصير

بلغتبمجموعةالثقيللوزنالأولبالمركزفاز

خطف،اكجم02ضغط،اكجم01منكجم793و5

الأوسمةمنعددعلىوحصلنطر.كجمأ.567

عاملهالدولةمنحتهالذيالنيلوساممنهاالشرفية

وزارةمنحتهالذيالكشفىاللوتسووسام،أم949

وساممنحكما،ام569عاملهالاجتماعيةالشؤون

فيلخدماتهتقديراام659عامالأولىالدرجةمنالرياضة

الأهلىلفريقمدرباوعمل.والشبابالرياضةمجال

للاتحادفنيامستشاراثمام،529عامحتىالمصري
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الرياضيةالإدارةإنشاءفيوساهم.الأثقاللرفعالمصري

إعدادفيواشتركبمصر،الاجتماعيةالشؤونبوزارة

بمصر،الشبابوزارةوظائفوتقويموبرامجاختصاصات

بالهيئاتالخاصةأغوانينوااللوائحإعدادفىشارككما

وقد.اشياضيةوالاتحاداتالشبابرعايةميدانفيالعاملة

سنويةدوليةبطولةالأثقاللرفعالمصريالاتحادا!شحدث

.أم779عاممناعتباراباسمه

-م9391،هـ-ا35)8عبدالله،نصيف

جيولوجيعالم.نصيفمحمدبنعمربنعبدالله(.

العلومبكالوريوسعلىحصل.جدةبمدينةولد!معودي

سعود)الملكالرياضجامعةمنوالكيمياءالجيولوجيافى

منالجيولوجيافىالدكتوراهوعلى،أم469عام(الان

مساعداأ!شاذاعمل.أم719عامإنجلترافيليدزجامعة

ثمام،739عامحتىأم71!عاممنالرياضبجامعة

الملكبجامعةالجيولوجيالقسمورئيسامساعداأستاذا

أميناثم،ام749و7391عامىمابين،بجدةعبدالعزيز

،أم769و7491عاميبينمانفسهاللجامعةعاما

ثمأم،089عامحتىأم769عاممنلهاووكيلا

لتمغل.ام839عامحتىأم89.عاممنلهامديرا

رابطةعامأمينأهمها:من،الهامةالمناصبمنالعديد

ورليص!للمساجد،الأعلىوالمجلس،الإسلاميالعالم

.أم839عاممنذالعالميةالإسلاميةالإغاثةهيئةمجلس

العربيةبالمملكةالشورىمجلسرئيص!نائبالآنوهو

الإسلامخدمةمجالفىالبارزةنشاطاتهومنالسعودية

الجمعياتمنالعديدفيالبناءةومشاركتهرئامشه

الإسلاميةوالاتحادات

-3-3--7!لقضاياومناصرتهالعالمية

مؤلفاتهأهمومن.المسلمين

ىى"/!-!ع7الدراساتميدانفي

"4كاالإسلام:الإلحملامية

س(بر!"3العلومبموالشيوعية

انبثاقبموالتعليموالشريعة

فيصلالملكجائز-حا.

الإسلامي.التفمامن

نصيفاللهعبددعامال!!ملخدمةالعالمية

.ام199هـ،أ114

074-هـ،ا-302)22لثنميلبنالنضر

الحسنأبو،خرشةبنشميلبنالنضرم(.981

سنةصاحبوالحديثالعربيةفيإماما.كانالبصري

بلادوجميعبمروالسنةأظهرمنأولوهو،واتباع

قضاءولي.شعبةعنالناسأروىوكان،خرالممان

أصحابمنوهو.توفيوفيهاإليهارجعأنبعدخراسان

ا!لعاني،،السلاخ،الصفاتمؤلفاتهمنأحمد.بنالخليل

الكتبفيمخرجوحديثهالأنواء،،الحديثغريب

وغيرها.الستة

الراديويةالتردداتمنمجموعةالئردداتفطا!

الموجي.النطاقأيضاوتسمى،معينةإذاعيةلمحطةتخصص

للتيار.مستمراحاملاترددامحطةأيإرسالحهازويصدر

التلفازيةالصورةأوالصوتمثلالمنقولةالمعلوماتولكن

التغييرهذاوبسبب.الحاملالتردد)تغير(تضمنماغالبا

إرسالها.لبثالتردداتمنمجموعةمحطةكلتشغل

نطاقتتطلب)الاأول(الذروةتضمينمحطاتمعظمفمثلا،

لأجهزةالحاملالترددوتحتفوقكيلوهرتز5يبلغترددات

)دورةهرتز1).00يساويالواحدوالكيلوهرتز.نقلها

إرسالالمنفصلةالترددنطاقاتاستخدامويمنع(.ثانيةلكل

الاختلاطمنبعضهامنالقريبةأضلفازواالراديومحطات

والتشوي!.

تردداتمنمجموعةأيإلىالترددنطاقويشير

التجارية،الأغراضمثلواحد،لغرضالمستخدمةالراديو

الهواةيستخدمهوقد.والشاطئالسفينةبينوالاتصال

الدوليالاتحادويحدد.والشرطةوالإذاعاتوالطهيارون

نطاقاتبسويسرا،جنيفومقرهبعد،عنللاتصالات

تضمينلمحطاتالترددنطاقاتتتراوحفمثلا،التردد.

006.1إلى005بينالتجاريةالإذاعةفيالذروة

88بنالذروةتضمينترددمعدلويبلغكيلوهرتز،

هرتز.مليونيساويالواحدوالميجاهرتزميجاهرتز.801و

مجالاتفىنطاقاتعدةالتلفازمحطاتوتستخدم

يم+ى.العاليفوقوالتردد3+كلأالعاليالتردد

الموجاتالترددبمعاليةالموجاتالراديوبمأيضا:انظر

التردد.فائقة

التوتيت(.)نطاقاتالوقتانظر:.الثوفيتئطاق

.التردداتنطاقانظر:.الموجيالئطاو

)كيروالبذرة(،التناسلي)الحهازالأسماكان!:ا!.

الإنسمانجسمالحسسى(بمالتكاثر)حلاياالتكاثر(؟السدرةتتكون

الحيوان(،الداخليةالأعضاء)1الحشرةبمالجنين(،التناسلي)الحهار

)التظيمالجنسىالاشتهاءدورةبمالخصيةالحسى(؟)التكاتر

(؟الحياة)دورةالزنبور(بمالولادة)قبلالرضيعالهورمونى(بم

)منالنحلة)الأ!اءالداحدية(بمالفراشة)التكاثر(بمالزواحف

(.الكا!لةالحشرةإلىالبيصة
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مسموعةبصورةبنطقهاالأصواتتحقيقعمليةالئطق

ماوغالباجملا.أمكلماتأممفردةأصوائاأكانتسواء

منكثيروتتكفل،صورةمنجمثرالواحدةالكلمةتنطق

المعجم.انظر:الأمر.هذاببيانالمعاجم

ويختلفاخر،إلىشخصمنالنطقطرائقتختلف

المعين.المنطوقمنالمقصودةالدلالةباختلافأحياناذلك

إلىلهجةمنأكثربصورةالنطقفيالاختلافويظهر

تختلفنجدفيالنطقفطريقة،بيئةإلىبيئةومن،أخرى

نطقفيالحالوكذلكالحجاز،فيعنهاكثيرأوقليلفى

مثلا.لبنانفييجريبماقورنإذامصرفيالعربية

معينةصعوباتتكتنفهالعربيةنطقأنالمعلومومن

بالنسبةالحالهوكماتوظيفها،عندالأجنبيتقابل

أصواتنطقعليهيصعبحيثمثلا،إنجليزيلشخص

الحالةهذهفيوهووالخاء،والحاءكالعينمعينةعربية

منويتخلصنطقهيجودحتىمتواصلتدريبإلىيحتاج

هذانطقيظلسوفذلكومع.الصعوباتهذهمثل

النطقعنيميزهبمامتسماالأجانبمنوغيرهالإنجليزي

الأصيل.العربي

ينبغيعليهاويتدربونالكتابةالأطفاليتعلموكما

فيماوبخاصة،بدقةالكلماتنطقطريقةيتعلمواأنأيضا

كتابتهاطريقةنطقهايوافقلاالتيالكلماتبتلكيتعلق

.اللغاتبعضفي

الخاصةالنطقمشكلاتلغةلكل.النطقمشكلات

بين-كثيرةأوقليلة-فروقاهناكأنعرفناإذاوبخاصةبها،

يعجزقدلغةأيةفيالكتابةفنظام،يكتبوماينطقما

يملكلاالنظامهذاإنإذ،للنطقالدقيقالتسجيلعنأحيانا

منهذاالأداء.فيوتلوينحيويةمنالمتكلمونيملكهما

بينالتطابقعدممنالأمريخلولاأخرىجهةومنجهة

الكلمةبهجاءمعرفتناأنهذاومعنى.والمنطوقالمكتوب

الصحيح.النطقإلىيرشدناأنأحياناوسعهفيليس

الأجنبيةالكلماتفيأوضحبصورةالنطقصعوبةوتظهر

الدخيلة.

،والمنطوقالمكتوببينالتباينمنالعربيةتخلولم

إطارفييدخلبحيثقليلا،التباينهذاكانوإن

النطقمشكلاتلأهمأمثلةوهذه.البابهذافيالشذوذ

العربية.فى

ولكنه،الكتابةفيالحرفيسجلقد.تنطقلاحروف

ذلك:من.ينطقلا

نحو:فيتنطقلاحيث"الشمسية"التعريفلام-أ

تتحققالقمريةاللامأنحينفيالسعد،الصبر،،الشمس

نطقا.

بينالتفريقالكتابةفيوفائدتها)عمرو(فىالواوب-

أولي.وأولئكفيالواووكذلك)عمرو(و)عمع

ضربوا،مثلفيالجماعةواوبعدالألف-ب

واوأو،العطفواووبينبينهاالتفريققيلماعلىووظيفتها

)ندعع.نحو:للفعلالأصليةالواوأوالساله!المذكرجمع

الألففيكما.مكتوبمقابلدونتنطقأعحوات

في)الهاء(وبعدالكن(،و)اله(الجلالةلفظفياللامبعد

)الرحمن(.في)الميم(وبعد)هذا(

)ي(الكتابىالرمزفيوذلك.بصورتينتنطقرموز

و)يهوى()هوى(:مثلألفاينطقوقدياء،ينطققدالذي

(.جواب)حرف)بلى(و)فعل()بلي(و)يهوي()هوى(

البلادبعضفيالحديثةالعربيةالكتابةتغلبتوقد

الرمزتحتنقطينوضعتبأنالمشكلةهذهعلىالعربية

ألفا.ينطقحينمهملاويتركياءينطقحين)ي(

عواملإلىونحوهاالمشكلاتهذهفيالسببويرجع

النطقيصيبالذيالتطورإلىيرجعكما،تاريخية

يبدوالتيالكتابةيلحقمماوأوسعأسرعبصورةوالأصوات

لاثابتةكانتلوكماوتبدوالتطورهذالمثلتخضعلاأنها

نادرا.إلاتتغير

الكتابة،نظمفيثانويةعلاماتوضعالمفيدومن

...الشدةأوالوصلهمزةفيالوصلعلامةأوكالمدة،

إلخ.

فهوالكتابةفيالقصيرةالحركاتعلاماتتسجيلأما

.الشأنهذافيالأهميةغايةفيأمر

منبعضاالسليمالنطقمشكلاتشمغلتولقد

ماوضعإلىتوصلواحتىأنفسهمفأجهدوا،اللغويين

النطقتمثيلإدىقصداالدوليةالصوتيةبالألفباءيسمى

فيالألفباءنظامويقوم.عالميمستوىعلىدقيقاتمثيلا

رموزإلىبالإضافة،اللاتينيةالحروفتوظيفعلىالأساس

لغة.بأيةالناطقينحاجةلمقابلةمختلفةلغاتمنأخرى

وهيام،519عامالأمرأولالنظامهذاابتكرولقد

البحوثفىكثيرةأوقليلةتعديلاتبعدالانتوظف

بعضفيمانوعمنوجودالهاأنكما،الحديثةاللغوية

الغردي.العالمفىالمعاجم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

منحرفبكلالخاصةالمقالاتفيالصوتةالصفاتفقرةانظر

الأصواتبعضنطقحولمعلوماتعلىوللحصول.الحروف

ايضا:انظر.اللغة،الإنجليزية:مقالةمتلاللغاتمقالاتانظر،ألاجمبية

اللكنةالحىالكائنصوتعلم،الأصوات

اللهجةالنطقعيوبعلاجالعربيةالحروف

اللفظىالمشتركالعربيةاللغةالصائت

الصامت
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أمامإطارفيمثبتادعدساتمنزوجالئظارات

أخطاءلتصحيحألمساساالنظاراتالناسويستخدم.العينين

بوساطةالطبيةالنظاراتمعظموتوصف.الرؤية

أحيائاالناسمنكثيرويستخدم.العيوناختصاصى

الشمسيةالنظاراتوتتضمنطبيةوصفةلاتستلزمنظارات

استشارةبدونتشترىالنظاراتوهذه.السلامةونظارات

.العيونطبيب

النظاراتالناساستخدموأينمتىبدقةيعلمأحدلا

العر!للعلماءأنإلىالأبحاثتشيرولكن.مرةلأول

ابنوظفحيثذلك،فىالأكبرالإسهاموالمسلمين

فىالبصرياتعلمام(380هـ،942)تالهيثم

الكرويةالمرآةقطاعفييحدثالذيالانعكاسحساب

الحارفالزجاجبوساطةالمرئياتوكبر،الخروطيةأو

طبيةنظارةأوللصنعالطريقمهدوبذلك،والعدسة

بعد.فيما

فياسمتخدموهاقدالأوروبيونيكونأنويرجح

والتاجرالرحالةسجل.الميلاديعشرالثالثالقرن

إباننظاراتيضعونالصينفيلأناسرؤيتهبولوماركو

بعدللقراءةالنظاراتعلىالطلبوتزايد.ام375عام

عشرالخامسالقرننهايةفىالمطبوعةالكتبتداول

.الميلادي

استخدامالناسبدأعشرالسادسالقرنخلال

والسياسيالعالمواخترع.بوضوحالبعيدةللرؤيةالنظارات

عامفيالبؤرةثنائيةالنظارةفرانكلينبنجامينالأمريكي

عدستينإلىالبؤرةثنائيةالنظارةوتنقسبم،ام478

.البعيدةللرؤيةوالاخرىللقراءةإحداهما

فيالأشعةتجميععلىالعينتساعد.الطبيةالنظارات

علىيجبواضحةصورةولتكوين،الصحيحةبؤرتها

وهى،الشبكيةعلىالضوئيةالأشعة)تجميع(مباءرةالعين

تجمععدمعنوتنتج.العينمنالخلفىالجزءتحتلالتي

واضحة.غيرصورةالشبكيةعلىبؤرتهافيالأشعة

فيالصورةتكونعدمبسببالشائعةالمشاكلوتتضمن

علاجهايمكنوالتي،الشبكيةعلىالصحيحةبؤرتها

الشيخوخة،وبصرالنظر،وبعدالنظر،قصر:بالنظارات

للابؤرية.وا،لحولوا

إذاالحسر،أيضاويسمىالنظر،قصريحدث

بؤرةفىالبعيدةالأجساممنالمنعكسةالأشعةماتجمعت

يعانونالذينالأشخاصويرى.الشبكيةإليالوصولقبل

فتكونالبعيدةأما،بوضوحالقريبةالاجسامالنظرقصرمن

مقعرةعدساتالنظرقصرويصحح.المعالممطموسة

قصرانظر:طرفها.فيوسميكةمنتصفهافيرفيعةوهي

النظر.

إلىحاجتهلتقريرالمرضىأحدعينيبفحصيقومالجوناختصاصي

.نظارة

تصلالبصر،بطولأيضاوالمعروفالنظربعدحالةفى

قبلالشبكيةإلىالقريبةالأجساممنالمنعكسةالأشعة

بعدمنيعانونالذينللأشخاصويمكن.البؤرةفىتجمعها

تكونحينفي،بوضوحالبعيدةالأجسامرؤيةعامةالنظر

عدساتالنظربعدويصحح.راضحةغيرالقريبةالأجسام

حوافها.فيورفيعةمنتصفهافيسميكةوهيمحدبة

النظر.بعدانظر:

الأربعينياتفىالبصرلقصورتقريباالناسكلويتعرض

رؤيةعلىالقدرةفقدإلىتؤديالحالةوهذهالعمر.من

إلىالأشخاصهؤلاءويحتاج.بوضوحالقرييةالأجسام

قريبة.أعمالأولممارسةللقراءةمحدبةعدسات

فيالعينانتنظروفيه،الحولمنالأطفالبعضيعانى

عنتنشأالحولمنكثيرةحالاتهناك.مختلفيناتجاهين

تكونالنظربعدتصححالتيرالنظاراتالحاد.النظربعد

وبدون.الاتجاهنفسفيالرؤيةمنالعينينلتمكينمناسبة

العينينإحدىتضعفأنيمكنبالنظارةالتصحيح

.الحولانظر:تدريجئا.

فيالضوئيةالأشعةتلتقيعندمااللابؤريةتنتج

ومتغيرةواضحةغيرصورامكونة،العينداخلموضعين

اختلالمناللابؤريةتنشأالأحيانمعظموفي.المعالم

الجزءيغوالذيالشفافالغشاءوهي،القرنيةاستدارة

انظر:.أسطوانيةبعدساتاللابؤريةوتصحح.للعينالملون

اللابؤرية.

وأ،واحدةبؤرةذاتعدساتهاتكونأنإماالنظارات

والعدسة.بؤراتثلاثذاتأو(،بؤرتين)ذاتالبورةثنائية
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جميعأنأيواحدةبؤريةنقطةلهاالواحدةالبؤرةذات

.واحدةنقطةفىتتجمعخلالهاتمرالتيالضوئيةالأشعة

بؤرةلهللعدسةالعلويالجزءفإنالبؤرتينذاتالعدسةفى

للرؤيةيستخدمالعلويفالجزء.السفلىالجزءعنمختلفة

ذاتوالعدسة.القريبةللرؤيةالسفليوالجزءالبعيدة

وهذا.العدسةمنتصففيثالثةبؤرةلهاالثلاثالبؤرات

متوسطةالأجسامرؤيةمنالشخصيمكنالعدسةمنالجزء

البعد.

توصفوصناعتها.النظاراتوعحفكيفية

العيونطبيبعندالعينفحصألساسعلىالنظارات

)خبيرالبصرقياسأخصائيعندأوالبصر()اختصاصى

طبيا،المتخصصوهو،العيونطبيبويعالج(.البصريات

ويشخصالعينقياسأخصائيويفحص.العينمشاكل

البصرقياسفيوالمتخصصون.النظارةويصفمشاكلها

طبيا.مؤهلينليسوا

تنكسرفإنهاالعينالضوءأشعةتدخلعندما

فإنالانكسار،فحصمرحلةوخلال)خني(،

وأالزيادةمقداريقيسالفنيالأخصائىأوالطبيب

تتجمعحتىالألتسعةمسارانكسارزاويةفىالنقص

ثممختلفةعدساتخلالالمريضوينظر.الشبكيةعلى

الرؤيةمنتمكنهالتيالوصفةالفاحمىالطيبلهيكشب

الأفضل.

بؤرةذات

لؤرتينذات

ثلاثذات

"-

!

ه

واحدةبؤرةدات

!

بؤربنذات

!

بؤراتتلاثدات

وأبؤرتينذاتأوواحدةبؤرةذاتعدساتلهاتكونقدالنظارات

بؤريةنقطةلهاالواحدةالبؤرةذاتفالعدسة.بؤراتثلاثذات

للرؤيةواحدة،بؤريتاننقطانلهاالبؤرتينذاتوالعدسة،واحدة

لهاالثلاثالبؤراتذاتوالعدسة.القرلمةللرؤيةوالأخرىالبعيدة

المتوسطة.للرؤيةثالثةبؤرة

،مهرةحرفيينعمالبوساطةالنظاراتعدساتتصنع

صانعويثبت.الطيةالوصفةحعسبيشكلونهافهم

كما،المريضاختارهالذيالإطارفيالعدساتالنظارات

ويضعهتماماالشخصيلائمكىالإطاربضبطيقوم

البلامشيك،أوالزجاجمنالعدساتوتصنع.بارتياح

منتتحطمولاالصدماتتقاومأنيجبوالعدسات

.القوةمتوسطةاللطمات

غيرالنظاراتتشترىأنيمكن.الطبيةغيرالنظارات

.كثيرةمتاجرفيتباعوهي،العينفحصبدونالطية

وأ،خفيفنحوعلىملونزجاجلهاالشمسيةفالنظارات

الضاربالشص!أشعةوهجتختزلبلاستيكيةعدسات

هي،الداكنالرمادياللونذاتالعدسات.بالعين

مفيدةوالبنيةالخضراءالعدساتولكن،كفاءةالأفضل

عدساتعلىتحتويالشمسيةالنظاراتمنوالعديدأيضا.

الأسطحمنالمنعكصرالوهجترشحمستقطةبلاستيكية

السلامةونظارات.المستقطبالضوءانظر:.المستوية

تحميفهىجدا،قويزجاجمنأوالبلاستيكمنتصنع

شظايامنأوالكيميائيةالموادمنالنابخالأذىمنالعين

يطلبالصناعاتبحضوفي.اخرىموادمنأوالفلزات

يشترونالناسوبعض.النظاراتهذهوضعالعمالمن

الأشياء.تكبرعدساتهاولكنطبيا،موصوفةغيرنظارات

.للقراءةتستخدمالنظاراتهذهومثل

عندالعلومبمالعدسة،اللاصقةالعدسةأيضا:انظر

)الفيزياء(.والمسلمينالعرب

(.البدنيةالصحة)عناصرالصحة،الاغتسالانظر:.الئظا!

بينالسياسيةالسدطةفيهتنقسمنظامالاتحاديالئظام

أصغر،حكوميةووحدات()القوميةالمركزيةالحكومة

كما،الاتحاديةالحكومةالمركزيةالحكومةعلىغالباويطلق

.مقاطعاتأوولايماتمسمىالأصغرالوحداتعلىيطلق

.الجهاتهذهبينالسلطاتتقسيمالدستورعادةويحدد

المتحدةالولاياتمثلبلدانفييطقالاتحاديوالنظام

والهندالمكسيكفيوكذلكوسويسرا،وأسترالياوكندا

حدما.إلى

الأنظمةعنتختلفللحكومةالاتحاديةالأنظمة

قانوناالسلطةجميعتنبثقالأحاديالنظامففي.حادية19

والأقاليمالولاياتسلطةوتنحصر،المركزيةالحكومةمن

الدولبعضوتظهر.فقطالمركزيةالحكومةلهاتخوثهفيما

تمارسالحقيقةفيهىبينما،الاتحاديالنظامتطقوكأنها

إداريةوحداتمجردالأقاليمتكونحيث.الأحاديالنظام

مستقلة.سلطةذاتسياسيةوحداتمنبدلأ



الداخليالاتصالنظام372

بعضالدستوريخصصالحقيقيالاتحاديالنظامفي

المركزيةللحكومةويعصوالأقاليمللولاياتالسلطات

التيالسلطاتتلكبتنفيذالقائمينعلىمبافمرةسلطة

النظاممايميزهيالسمةوهذهالدستور.لهمخصصها

اتحادعليهيطلقماوهو،للدولالحرالتجمععنالاتحادي

تكونالكونفدراليوالاتحاد.كونفدرالياتحادأوالتحالف

ليسايفيه،الأعضاءالدولخلالمنفقطفعالةسلطه

الاتحاد.دولعلىمباشرةسلطةله

الحكومة.:أيضاان!

عددبيندلاتصالاتنظامالداخليالاتصالئظام

الداخلى،الاتصالأنظمةوتستخدم.المتقاربةالنقاطمن

تستدعيالتي،الأخرىوالأماكنوالختبراتالمكاتبفى

ونظام.سريعةسهلةصوتيةاتصالاتفيهاالحاجة

النظاممنبسيطنوعالكهربائىالداخليالاتصالات

منوعددتقويةجهازمنرئيسيبشكلويتألف.الهاتفي

المكبراتوتنقل.الاتصالنقاطعلىموزعةالمكبرات

محطةفىصوتمكبرمنيتكلمالذيالشخصصوت

مركزية.

البالستية.للصواريخالمبكرالإنذارنظام

المسدحة(.القوات)فيالرادارانظر:

الغربيةالهندشركةوضعتهنظامالياشونفظام

فىالنظامهذااستخدموقد.ام962عامالهولندية

كانتالمتحدةبالولاياتمنطقةوهينيونذرلانداستعمار

ونيوجيرسي،،نيويوركبولاياتالانمايعرفتشمل

منعضولأييسمحوكان.وكنكتيكتوديلاوير،

ديخعمقابلالأرضمنكبيرةقطعةبامتلاكالشركةأعضاء

ليستقرواسنواتأربعخلالشمخصا05إحضارتكاليف

علىسنة1همنهمالواحدعمريكونأنعلى،هناك

إقطاعياسيدا(الأرض)مالكالبماترونوأصبح.الأقل

يستقدمهمالذينالأشخاصحياةجوانبكلعلىيسيطر

حتىبل،بالتجارةاشتغالهمأو،تنقلهمحريةذلكفيبما

جهم.زوا

غير،أشخاصلخمسةالحقهذاالحكومةمنحتوقد

عشرالثامنالقرنحتىمنهيبقلمالباتروننظامأن

فشلوقدرينسيلير.وفانرينسيليرسويكإلاالميلادي

حرياتهمعنالتنازلعلىيوافقونالذينالناسلقلةالنظام

الشركةسياساتبعضأسهمتوقد،حياتهمطوال

سبيلفعلى.النظامهذافشلفيالأرضبتوزيعالخاصة

نيونذرلاندفيمقابلبلاأرضاتمنحالشركةكانتالمثال

للولاياتقدومهمتكاليفيدفعونالذينللمستوطنين

لجذبالسفرتكاليفتدفعالشركةكانتوأخيرا.المتحدة

المستوطنين.

الصوتيبثإدكترونيجهازالد!البالغالئظام

الدقةبالغةالنظمتصميمويتم.الدقةمنجداعاليةبدرجة

وأتشويهإحداثدونالصوتلمصدردقةأقصىلتحقيق

هايبنظمعموماالدقةبالغةالنظموتعرف.خلفيةضوضاء

أوالمجسمالصوتبنظمتعرفالأحيانأغلبوفي.فاي

الصوتويتضمنمجسما.صوتاتعطيلأنهاالاستريو،

وأمنفصلتينقناتينعبرالصوتيةالإشاراتتوزيعالمجسم

بثمنالمجسمالصوتنظمتتمكنالطريقةوبهذهأكثر.

الصحيحة.اتجاهاتهامنالأصوات

داتنظم،الدقةبالغةالنظممنأساسيانطرازانهناك

الصانعقامأجزاءمنالحواملوتتكون،مركبةونظمحمامل

النظموتتكون.خزانةأوصندوقفيوتجميعهابتوصيلها

كلشمراؤهايجرىمنفصلةأجزاءأومكوناتمنالمركبة

بتوصيلها.المستعملويقوم،حدةعلى

الحامل.لذاتبالنسبةمزايابعدةالمركبةالنظمتمتاز

نماذجتكوينللمستعملينالممكنمن،المثالسبيلفعلى

احتياجاتهملتناسببسهولةالمكوناتمنمختلفةوطرز

أحدإضافةأيضاويمكن.الشخصيوذوقهموإمكاناتهم

.النظامكلتبديلبدونإصلاحهأوتغييرهأوالمكونات

رئيسية.بصفةالمركبةالنظمالمقالةهذهوتعالج

الدقةالبالغالنظامأجزاء

أنواعثلاثةمنفاي(-)هايالدقةالبالغالنظاميتكون

.إعادةومنتجومضخمبرنامجممدرالأجزاء،منعامة

مصدرمنكهربائيةإشساراتشكلعلىالصوتينتقل

حيث،ايلإعادةمنتجإلىذلكوبعد،المضخمإلىالبرنامج

مصادرتشمل.أصواتإلىثانيةمرةالإشاراتتتحول

شريطومسجلاتتسجيلوحاكيمنغماتالبرنامج

الصوتيةالمكبراتوتعمل.مدمجةألممطوانةوحاكى

.الصوتترديدأجضةبوصفهاوالسماعات

إلىويحولهاالمذاعةالراديوإشاراتيستقبل.الموالف

ليستقبلالموالفضبطويمكن.ضعيفةكصبائيةإشارات

الموالفاتوبعض.مختارةمحطةمنيصدرمعينا،ترددافقط

أيضايمكنهالاخروالبعضالتردد،تضمينموجاتتلتقط

انظر:الااول(..أ)تالاتساعتضمينإشاراتاستقبال

الموالفتجميعيتمالدقةبالغةالنظممنالعديدوفىالراديو.

المستقبل.باسمتعرفمنفردةوحدةفيالمضخممع

علىمجرىمنالصوتينتج.التسجيلحاكي

حاكيويتكونالفنيل،منالمصنوعةالحاكىاأسطوانة
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النظامأجزاءبعض

الدقةالبالغ

السفليالشكلمنالعلويالجزءفيالمبينةالأجزاءوتعطي.الدقةمنعاليةبدرجةصوتاالدقةبالغةالنظمتنتج

الرأسوسماعاتالصوتمكبراتوتقوم.الأوسطالجزءفيالمبينةبالأجزاءتقويتهاتتمضعيفةكهربائيةإشارات

.صوتإلىالإشاراتبتحويلالشحصية

هررلموئوكبراا-كاسيتك!رول!سمجل

قي!-!ضت+!ي--!*،"ء،-!في

ض"---س!لا!أخ!نر!خك؟3

فوتوغر؟في!أسطوانهف!؟-%ضكاكسهيت!
!!ح!-

عوالمون

الصوتمضحم

نازمو

رئيسيةأجزاءثلاثةمنالمركبالعاليةالدقةنظامتسجيل

-3)الخرطوشة(الخزانة2-الأسطواناتمدورة-ا:هي

النغمة.ذراع

بكلمةالناسمنالكثيريقصد.الأسطواناتمدورة

يأوعلى.كلهالتسجيلحاكيأنهاالأسطواناتمدورة

طبقهىالفنيةالناحيةمنالأسطواناتمدورةفإن،حال

والطق.التسجيلأسطوانةعليهترتكزمسطحمعدني

منخدشهلتفادياللبادأوالمطاطمنبطبقةمغطى

وأسيربحركةإماالأسطواناتمدورةوتشغل.الأسطوانة

المباشر.بالتشغيل

منيمتدمرنمطاطيسيرمنبالسيرالتشغيلويتكون

بكرة-مدرجةبكرةإلىالأسطواناتمدورةأسفلعجلة

سرعةتغييريتم.المحركعمودعلىمثبتة-مختلفينبقطرين

تعشيقةخفضأوبرفعالأسطواناتمدورةدوران

السيريصبحالطريقةوبهذه.الشوكةتشبهميكانيكية

ثابتة،المحركسرعةوتبقى.البكرةمنمختلفةبأقطارمرتبطا

33.33بسرعةتدورالأسطواناتمدورةكانتسواء

د/ق.45أو()د/قالدقيقةفيدورة

الأسطواناتمدورةتكونالمباشر،التشغيلحالةفي

سرعةفيويتحكم.المحركعمودعلىمباشرةمركبة

الكوارتزيالبلوريالمذبذببالمسميعرفجهازالمحرك

مدورةدورانسرعةتتغيرالمذبذبترددوبتغيير

.لأسطواناتا

منيتحركإبرةسنمناهتزازاتتلتقط.الخزانة

أسطوانةمجرىفيوأسفلأعلىوإلىآخرإلىجانب

هذهيحولوملفاتمغنطساتطريقوعن.التسجيل

ضعيفة.كهربائيةإشاراتإلىالاهتزازات

الإبرةتحملالالمقاط،ذراعتسمىأيضاالنغمه.ذراع

إلىالكهربائيةالإشاراتتنقلالتيوالأسلاكوالخزانة

بذراعمجهزةالتسجيلحاكيأجهزةوبعض.المضخم

أسطوانةعبرمستقيمخطفيتتحركخطيةمتابعةنغمة

فىتركبالنغمةذراعفإنحالأيوعلى.التسجيل

محورويعملارتكاز.محورعلىالتسجيلحاكياتمعظم

اتجاهفيالحركةمنوالإبرةالخزانةتمكينعلىالارتكاز

الكثيرإحداثفيالتسببدونالأسطواناتمدورةمركز

النغمةذراعبنهايةمركبثقلويقوم.الأسطوانةتاكلمن

مجرىفيالإبرةضغطبموازنةالارتكازمحورناحيةمن

حدوثفيالإبرةعلىالزائدالضغطويتسبب.الأسطوانة

وفي.الأسطوانةتآكلمنويزيد،الجودةرديءصوت

الأسطوانة.عبرتقفزالإبرةأننجدالضغطانخفاضحالة

الصوتوبثبالتسجيليقوم.الشريطمسجل

رؤوستحول،التسجيلوأثناء.مغنطسيشريطبوساطة

أنماطإلىكهربائيةإشاراتبالمسجلكهرومغنطسية

بثإعادةأوترديدوعند.الشريطعلىمتغيرةمغنطسية

إلىالمغنطسيةالأنماطتغييرعلىالرؤوس!تعملالأصوات

الشريطمسجلاتمننوعانوهناك.كهربائيةإشارات
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الكاسيتهىالمركبةالدقةبالغةالنظمفيمستخدمة

.بكرةإلىوالبكرة

ترديدعلىيعمل.أ.م(..)حالمدمجةالأسطوانةحاكي

البلالمستيكمنصغيرةأسطوانةعلىسجلالذيالصوت

المدمجةالأسطوانةحاكييدير.عدديةأورقميةبشفرة

الشفرةلقراءةالليزرويستخدمبسرعةالأسطوانة.أ.م()ح

ينكسرضوءمنمركزةحزمةالليزروينتج.الاسطوانةعلى

حافةإلىالمركزمنالليزرحركةأثناءضوئيةنبضاتإلى

المدمجةالأسطوانةحاكيويعمل.التشغيلأثناءالأسطوانة

ضعيفة.كهربائيةإشاراتإلىالضوءنبضاتتحويلعلى

حاكياتفيالأسطواناتمنحجمانغالبايستخدم

وقطرسما2حواليإحداهماقطريبلغالمدمجةالأسطوانة

الحاكياتأنواعبعضوتحتاج.سم8حواليالأخرى

سم.8بأسطواناتلتعملتواؤمأجهزة

للمستميمكن،المدمجةالأسطوانةحاكيباستخدام

الأسطوانة.علىنقطةلأيالخلفاوالأمامإلىالوصول

يجريلختاراتبرمجتهاأيضايمكنالأجهزةومعظم

الأسطوانةحاكياتوتعتبر.معينبترتيبتشغيلها

ضوضاءإحداثهالعدمنظرابرنامجمصدرأحسنالمدمجة

خلفية.

الكهربائيةالإشاراتتقويةعلىيعمل.المضخم

الأسطواناتوحاكيالموالفمنيستقبلهاالتيالضعيفة

قدرةوتقنن.المدمجةالأسطوانةوحاكىالشريطومسجل

الصوتقنواتمنقناةلكلالواطاتمنبعددالمضخم

مضخماتإلىالجيدةالدقةبالغةالنظموتحتاج.المجسم

بعضقدرةوتصل.قناةلكلواط05عنتقللابقدرة

العموموعلى.قناةلكلأكثرأوواط001إلىالمضخمات

أفضل.صوتاتعطيالأكبرالقدراتذاتالمضخماتفإن

مدىعلىفقطلتعملمصممةالصوتيةالمكبراتأنإلا

فيالمضخماختياريجبفإنهولذلك،القدرةمنمعين

الحدعلىالزائدةفالقدرة،المكبراتمعليتنالسبمعيننظام

.المكبراتتتلفأنالممكنمن

تحكمكمركزالاستقبالأجهزةأوالمضخماتوتعمل

القدرةوفصللتوصيلمفتاحفلها،المجسمالصوتلنظم

لهايكونأنالممكنومن.بالإلدقةللنظامالكهربائية

السمعيوالاتزانوالنغمةالصوتارتفاعلضبطمفاتيح

المضخماتبعضوتجهز.القناتينبينالمجسمللصوت

مدخلوالرشحمحكممثلإضافيةبمحكمات

تخفيضعلىالرشحمحكمويساعد.الميكرودضن

الشريط.وفحيحالأسطوانةخدشعنالناتجةالضوضاء

مدخلطريقعنبالنظامميكروفونتوصيلويمكن

.ميكروفون

النظامإلىزمنيمؤخرومعادلإضافةأيضايمكن

العامةوالجودةالمجسمالصوتتوازنلتحسينالدقةبالغ

ترددأوخطوةتغييرعلىالمعادلويعمل.للصوت

الجهير:مجموعاتثلاثإلىالخطوةوتنقسم.الأصوات

النغمةمحكمويقوم.التضاعفوثلأثيالمدىومتوسط

أيضا.التضاعفوثلاثيالجهيربضبطالعاديالمضخمفى

لأنهالنغمةعلىدقيقيسفبتحكمالمعادلفإنوبذلك

يأإلىالصوتارتفاعتخفيضأولزيادةاستخدامهيمكن

.التردداتمنمدى

لمدةالصوتيةالإشارةإبعادعلىالزمنيالمؤخرويعمل

يساعدقدالزمنيالمؤخرفإنالطريقةوبهذه.معينةزمنية

الغرففيوخصوصا،أدقبطريقة،الصوتتمثيلعلى

.بانتظامالصوتفيهايتوزعلاالتي

منكهربائيةإشاراتالمكبراتتستقبل.المكبرات

بالغةالأنظمةوتحتاج.صوتيةموجاتإلىوتحولهاالمضخم

مكبر،الصوتلإنتاجمكبرينإلىالمجسمللصوتالدقة

لليمنى.وآخراليسرىالمجسمالصوتلقناة

إشاراتتغييرعلى،المكبراتمثلتعمل.السماعات

السماعاتمعظموتتكون.صوتيةموجاتإلىكهربائية

ويتصلان،الأذنعلىتوضعوسادةمنهمابكلقطعتينمن

الرأسعلىمريحاليكونوضعهالضبطرأسبشريط

سماعةوكل،بالمضخمالسماعاتتوصيلويتم.والأذن

بعضفيالسماعاتوتسمى.المجسمالصوتبقناةتختص

.الأذنبهاتفالأحيان

تاريخيةنبذة

،للصوتبالنسبة،الدقةبالغمصطلحاستخدامتم

فقدوعموما.العشرينالقرنمنالثلاثينياتأوائلمنذ

بالنسبةرديئةوالحاكيالراديوأجهزةصوتجودةكانت

انذاكد/ق78أسطواناتكانتفقد.الحاليللمستوى

بدأتام489عاموفي.حادةخلفيةضوضاءتنتج

التشغيلبأسطواناتالمعروفة،د/ق.3333أسطوانات

د/ق.78أسطواناتمحلتحل(!.ط)ت،الطويل

منأعلىبدقةصوتا.ط()تأسطواناتوأعطت

السابقة.الأسطوانات

الخمعسينياتفيحدثتتطوراتعدةوأدت

إلىالمستهلكينحاجةإلىالعشرينالقرنمنوالستينيات

وأعلىدقةأكثرصوتاتعطيأنالممكنمنمعدات

فيشعبيةذاتالروكموسيقىأصبحتفمثلأ.مستوى

مسجلاتوظهرت،العشرينالقرنخمسينياتأواسط

.ام589عامفيبالأسواقالصوتيةالمجسمالصوت

والدراماالموسيقىبثفىالإذاعةمحطاتأيضئاوبدأت
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القرنمنوالستينياتالخمسينياتخلالالمجسمبالصوت

العشرين.

اكتشفواأحسنأداءذاتمعداتالمنتجونصممولما

متفوقةصوتجودةأعطتانفرادعلىالمنتجةالمكوناتأن

طوروقد.الحاملذاتنوعيةمنالتيلتلكبالنسبة

الصوتنظمالعشرينالقرنستينياتأواخرفيالمهندسون

.مكبراتوأربعةقنواتأربعتستخدمالتيالرباعية

السبعينياتأواخرفيالرقميةالتسجيلتقنياتوظهرت

منالتسعينياتوفي.العشرينالقرنمنالثمانينياتوأوائل

محلالمدمجةالأسطواناتحلتالعشرينالقرن

العشرينالقرنمنالثمانينياتوفي.ط(.)تأسطوانات

إلىتوصيلهايمكنالدقةبالغةمكوناتالمنتجونأيضاقدم

)الفيديوالمرئيةالشرائطومسجلاتالتلفازأجهزة

(.كاسيت

المسجل،الصوتمكبر،الفونوغرافأيضا:انظر

.الرأسسماعاتالراديو،بمالصوتي

بطريقةالاجتماىاتل!!ارةأسلوباووولديالئظام

لنظميحتاجونفإنهماجتماعا،الناسيعقدفعندما.منظمة

النظامقواعدوتساعد.غرضهمإلىالتوصلعلىتساعدهم

فيهالمشاركينتعينكما،النظامحفظعلىالاجتماعرئيس

عملهم.مباشرةعلى

استخدممنأولالتحديد،وجهعلىأحد،يعرفلا

الهيئاتأقدمتكونأنلابد،ولكن.البرلمانيةالقواعد

تطورتوقدالقواعد.هذهبمثلاسترشدتقدالحكومية

البريطاني.البرلمانيالمجلسفينعرففا،كما،البرلمانيةالنظم

العامةالمبادئأضحتالميلاديعشرالسابعالقرنفبنهاية

المجلسلقانونأساسابعد،فيماواتخذترسوخا.أكثر

كاتبجمعام781وام776عاميوفى.البرلمانى

مسائلمنكثيراهاستيل،جونالبريطانيالعموممجلس

باسمالانيعرفكتابفيونشرها،البرلمانيالمجلسقانون

هاتسيل.سوابق

المجلسلقواعدوفقااجتماعاتهاتعقدمجموعةأيةإن

التي،الصحيحةالضوابطعنأسئلةستواجه،البرلماني

أحكامأيةتطقأنويمكنها.اجتماعاتهالإدارةتطقها

القوانينمعتتعارضلاالأحكامهذهكانتطالماتختارها،

تقوم،جمعيةأيةأنبيد.فيهأنشئتالذيالبلدفيالسارية

وفعالة.،ديمقراطيةتكونأنينبغي،ديمقراطيةأسسعلى

الأغلبية.حقحمايةينبغي،الديمقراطيةعلىوللتأكيد

فيالمجموعةالنظاميساعدأنينبغى،الفعاليةعلىوللتأكيد

وأنوالتأخير،التعثرمنقدربأقلأهدافها،إلىالتوصل

بالموضوعتامعلمعلىالمجموعةأعضاءكليكون

عليه.يترتبوما،المطروح

منظمةلكوينيتمكيف

وأجمعيةإنشاءفيالناسمنمجموعةترغبعندما

إليها.الانضماميريدونلمناجتماعاأولأتعقدما،منظمة

تختارثم.مؤقتةبصفةأنشئتقدالجمعيةتكونوبذلك

لمسجلاتيحفظ)سكرتيععاماوأمينارئيساالجمعية

الجمعية.ومداولات

الأوروبيالبرلمانيالمجلس

ستراسبورجفييجتمع

ينتخبفرنسا.جنولي

الدرلمنأعضاؤه

المجموعةدولفيالأعضاء

الأوروبية.
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الرسمى،شكلهاالمنظمةتكتسبأنقبلالدستور.

كثيروتعتمدعملها.أحكامأودستورها،تضعأنينبغي

تحدد،واحدةوثيقةالحاضرالوقتفىالجمعياتمن

تختاروقدالدستور.تسمىالجمعيةعملوطريقةأغراض

تجيزأنوبعدالدستور.هذالوضعأعضائهامنلجنةالجمعية

تعديلهويجوزيصئنافذا.الدستور،الجمعيةأعضاءأغلبية

علىعادةالدستورويشتمل.والاقتراعالمناقشةبطريقة

التالية:الأبواب

منالغرضأوالمنظمة2-هدف.المنظمةاسم-ا

وأالجمعيةإدارةهيئة-4.العضوية3-تكوينها.

الفرعيةاللجان6-.الجمعيةاجتماعات5-.المنظمة

العاديةالاجتماعاتلعقدالمقررالنصاب7-ومهامها.

الدستور.تعديلطريقة8-.والخاصة

ثم.فقطالمحدودةبالأغلبيةدلمستورأولإجازةتتم

منه،بنسخةعضوكلويزودنافذا.الدستوريصبح

بالجمعية.المتعلقة،الأخرىالوثائقإلىبالإضافة

لأيةيكونأنالمهممن.الأساسيةالوظائف

إذا،للصندوقوأمين،عاموأمين،رئيسمنظمةمجموعة

الأحيانبعضوفي.اشتراكاتدفعالأعضاءعلىكان

وأمين،العامالأمينوظيفتيواحدشخصيتولى

.الصندوق

تقومالتيتلكخاصة-الجمعياتمنكثيرتحتاج

للرئيس،نائبمثلإضافيةوظائفإلى-واسعةبأنشطة

وأمين،للمراسلاتوأمين،للوقائوالمسجلاتوأمين

والصحافة.النشرلشؤونوأمينالأعضاء،لشؤون

هيئةالجمعياتمنكثيرتختار.للوظائفالاختيار

الجمعية.دستوريحددهاوبطريقة،بالانتخابإدارتها

فقد،الجمعيةإداريوبهايقومالتيالوظائفبجانب

الجمعياتولأغلبية.أخرىبمهامللقياملجاناالجمعيةتكون

بالأعمالوتقومالدائمةاللجان:اللجانهذهمننوعان

المالية.والنواحي،بالعضويةيختصفيماباستمرار،الجارية

طوالعملهافيوتستمر.الانتخاباتبعدتكوينهاويتم

وقت،أيفيتكوينهايتموقدالخماصة،واللجان.السنة

الذيالغرضمنبانتهائهاوتنتهي،محددةمهاملتولى

أجله.منأنشئت

الاجتماعاتعقد

الرئيسيناديعندما،عادة،العملاجتماعاتتبدأ

،النصابيكتملوعندما،النظامبالتزامالأعضاءعلى

نأيجبالذينالأعضاء،منعددأدنىهووالنصاب

كثيرفيعملها.فىالجمعيةتشرعحتىحاضرينيكونوا

أغلبيةبحضورإلاالنصابيكتمللا،الجمعياتمن

عددأيالجمعيةدستوريحددأنيجوز،أنهغيرالأعضاء.

.المطلوبالنصابليشكلالأعضاء،مجملمن

علىعادةالأعمالجدوليشتمل.الأعمالجدول

الوقتفيالنظاملالتزامالدعوة-أ:الخطواتمنسلسلة

الحضور.منالنصاباكتمالمع،الاجتماعلبدءالمحدد

عليه.والموافقةالسابقالاجتماعمحضروتصحيحقراءة2-

مراجعة-5.اللجانتقارير-4.الموظفينتقارير3-

فيالنظر6-السابقةالاجتماعاتفيتنجزلمالتيالمواضيع

تتطلبلاالتيالبيانات7-.المطروحةالجديدةالموضوعات

.الاجتماعرفع8-.رسميةإجراءات

لموضوعاجتماعتخصيصأحيانا،الأعضاءيطلب

بهيعمل،إجازتهوبعد.الأعمالجدولفيفيدرج،بعينه

.العاديالأعمالجدولمنبدلأ

يعدهالذيالجلسةلمحضرينبغى.الجلسةمحضر

الجمعية.قراراتلكلدقيقاسجلايكونأنالسكرتير،

جلسةمحضرالسكرتيريقرأ،اجتماعكلبدايةوفي

التيالقراراتالأعضاءيتذكرحتىالسالق،الاجتماع

تلخصلاالاجتماعاتجلسةرمحاضر.اتخذت

أقرتهوما،إجراءاتمناقترحماتبينلكنها،المداولات

منها.كلبشأنالجمعية

فيالوقائعالجمعيةسكرتيريحفظالجمعياتأغلبفي

،الاجتماعومكان،تاريخمحضركليتصدر.ثابتةمدونة

بعضوفى.الرئاسةمقعدعلىالجالسواسم،بدئهوموعد

فيأسماؤهموتسجلالحضور،حصريجريالجمعيات

تناولحعسبوقابالمحضرالسكرتيرويعدالمحضر.

.الأعمالجدوللموضوعاتالأعضاء

إذاالرئيسيسألالمحضر،وقائعالسكرتيريقرأأنبعد

هذهوفي.إضافةأو،تصحيحإدخاليريدعضوأيكان

وأتصحيحكلعلىالأعضاءيوافقأنيجب،الحالة

الأعضاء،أحديقترحأو،الرئيسيطلبثم.إضافة

يعلنأنهيالايسروالطريقةالمحضر.علىالتصديق

المحضريصبح،اعتراضأيهناكيكنلمإذاأنه،الرئيس

التصديقالمحضرنهايةفيالسكرتيرويسجل.عليهمصدقا

وتاريخه.عليه

تدعوومحددةموجزةعبارةالاقتراح.الاقتراحات

يأذنحينما،فقط،باقتراحعضويتقدمما.إجراءلاتخاذ

مخاطبةحقيعطىحينماأي،الفرصةويعطىالرئيسله

آخرعضومنتثنيةإلىالاقتراحاتبعضوتحتاج.الجلسة

المثنيالعضوتلزملاوالتثنية.الاجتماعيناقشهاأنقبل

ينظرأنفىرغبتهتعنيوإنما،المطروحالاقتراحبمساندة

وتثنيته،الاقتراحطرحوبعد.الاقتراحذلكفىالاجتماع

طرححالةوفيالأعضاء.بقيةلفائدةقراءتهالرئيسيعيد
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واستخدامهاالاكراحات

البرلمانيالنظامفي

وذلك،طارئ-4رئيسي3فرعي2-تفضيلي-ا:التاليةالأربعةالأنواعمنواحدتحتا!تراحكليندرج

اقتراحفيالتداولييداعندماتقديمها.وطريقةأغراضها،يوضحالتاليوالجدول.الاقتراحاتأسبقيةحسب

تقديميجوزبينما،القائمةفيتحتهمدرجاقتراحأيتقديملايجوز،تفضيلياقتراحأو،فرعياقتراحأو،رئيسى

من،عادةتنشأ،فهي.أممبقيةأومحددموضعلهافليس،الطارئةالاقتراحاتأما.قبلهمدرجاقتراحأي

.للتداولالمووحالموضوعفيالمضيقبلمعالجتها،أوفيها،البتوينبغي،للتداولالمطروحالموضوع
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.*.لا..!""..حتسالاحتحاعفضار"جر"مزكئاالاحتماع!ررطلب
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عجموعأوعضرأدأءرتيسيررصلاحيات

..لحعم!ءففضيلإ.،.-صسالم!لأءممضرء9
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دوذجموضوعفيمزكال2؟لتداكاجيرطلى،
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مذافيالخقاشثمر؟كترحأرر"ارجمو-النفاكثر.!.حمدةتحديد

،ء.*--لمليالموضوع

الموضؤعهدالمأجيلياكمرحأقى-إزحرأحح!دأجلإلىموض!وعني3المد(رلىتأخير
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الموضوعهذاحاله4أقترحآفي"مرجيالبهحثحنمزيدكلليهه

.لا.ص3!-لجةإلى3

!لاس."،.بالاكراحهد2لحديلأكهـرحأفىارجواليحثأخراحكحدير

المرضوعووانآجي!أخرحأى!ارجو..عليه،لأكبرإع!رنهككيسي)حبرأعرككل

لا.."مسمىحمثييرلأجل

جريده.بمشاريعللتغدآالمستخوركهالولممائلهي7(لرئيس!ي!الاكبرإحماور

لا..طرع.،."ئخرعفئارجو،"يمشررع.،لتقدم

.لا!!.!طرح؟كرحأئارجو*.قيل.حنأهـجع،خراحفيأور(ردمعاردقي

فر(رتافيالمنظرتعي!أدهأحرءأتارجو.قيل.نيهـمنالبحاتجكركبرع1لتيهرفيةإعا3

.تد3.".!بىالخاعرو

.لا*!كا-إلىالد،عياللاكر--أضرحإلغا!أن(رحرسايقاأجيزاخر6ح؟ئارة

معا!مهايجب،لكق،أسيميةلهارليمس!الجاريالعدلىعنتنشأالطارئه؟ألاكر(حماس

.إثارة

للنظامكخالف!حر،ثعنسؤإلى!ح

..لبرلماني4

س..الرليس9كخدهترأرصعد(حصرأض

المعارفيالنظمامصو(صك!صخلأصرفى(لنطر

قواكيئاوالمهظمةدمم!وركشرىلالكثه

!ء"أصفيالتظر!سآعراض

،لأكدكعيرفمعالتصسريثنحيج!بنالمتحقئ

-*"محاله(!هويتأرالمعدكعادة

ائثراحعصحب

عونأرالمنظمةقرانيرقي2محشيضاعطلب

*.المطروحا!ضرع

تظام*...-!!..."نقطه

الرءداحمت*-"سقرارعرأعترضأفىلي(عحمحو؟

اليالأحمكامضطيلإقيحأرأىجبرلم
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منالاقتراحقراءةالسكرتيرمنيطلبمعقد،اقتراح

يرونوربما.الاقتراحفيالأعضاءيتداولثمالمحضر.

نأيجبالحالةهذهوفيما.بشكل)تغييره(تعديله

الأصلي.الاقتراحيعدلجديذا،اقتراحاويجيزوايقدموا،

هوكما،الأصلىالاقتراحيناقشواأنيجبثمومن

.معدل

كليكونحتى،عادة،الاقتراحفيالتداوليستمر

يستيمأنهغير.فرصتهنالقد،الكلامفييرغبعضو،

باقتراح،وقتأيفيالمداولات)إنهاء(قفلالأعضاء

يقترحبأنوذلكالفور.علىالأصواتبأخذمحدد،

اقتراحأيضا،الأعضاءوبوسع.النقاشبابقفلعضو

منحقهاقتراحكلياخذأنوينبغي.النقاشمدةتحديد

رأىوإذاآخر.موضوعاالمجموعةتتناولأنقبل،المتابعة

تعليقفيمكنهمما،اقتراحفيالبتتأجيلالأعضاء

ويجوز.المداولاتمائدةعلىعليهالإبقاءأو،الاقتراح

إلىدماحالتهمؤقئا،اقتراحمنالتخلصالمجموعةأوللرئيس

عنه،تقريراوتقدمالموضوعفياللجنةتبحث.فرعيةلجنة

ومن.فيهالبتللمجموعةيتسنىحتى،قادمةجلسةفي

بأغلبيةترفضأو،الاقتراحاتعلىيوافقأنيجبثم،

الاعضاء.

عندماالتصويتيجري.الاقتراحاتعلىالتصويت

وأ،المطروحالاقتراحفىللحديثطلباتهناكتكونلا

يطلب،الاقتراحقراءةإعادةوبعد.المداولاتانتهاءبعد

يؤيدونممن"،"نعمبقول،التصويتالأعضاءمنالرئيس

تتضحلموإذا.الاقتراحيؤيدونلاممن"لا"أو،الاقتراح

المعارضينأوالمؤيدينمنيطلبأنللرئيسفيمكنالأغلبية

فيماالأعضاءأحدتشككوإذا.الأيديرفعأوالوقوف

عدا،الأصواتبعديطالبأنفيمكنهالرئيسإليهتوصل

بدقة.النتيجةإلىللتوصل

الانتخابفيالسريبالاقتراعالتصويتيجرىوقد

وأغلبيةالدستور.يقتضيحسبماأو،الإداريةللوظائف

أدليالتيالأصواتنصفعلىتزيدالتيهىالأصوات

ذلك.غيرعلىالدستورينصلممابها،

بصوتهيدليلا،عادةأنهغير،التصويتللرئيسيحق

لتحاشيالرئيسيصوتوقدالأعضاء.تصويتلترجيحإلا

بصوتيقل)بلا(التصويتكانفإذا.الاصواتتعادل

حتى)بلا(الرئيسيصوتفقد)بنعم(التصويتعنواحد

يرفضثمومن،الأصواتتساويهىالنتيجةتكون

.الاقتراح

يكتنفهأوبالتعقيد،يتسمأنالبرلمانيللنظامينبغيلا

الرئاسةمقعدعلىالجالسأداروكلماالغموض

بمبادئالأعضاءألموكلما،وحكمةبعدلالاجتماعات

بديمقراطيةالعملسار،البرلمانىالنظاموإجراءات

وفعالية.

الطبيعةتوازنعلم،،البيئةانظر:.البيئيالئظام

)حياةالغابةبمالطبيعيةالمواردصيالة(؟التوازنعدى)الحفاظ

(.الغابة

)مجوعةالسيارةالهواء،تكييفانظر:التبريد.ئظام

)التبريد(.البنزينمحرك(بمالقدرة

)البداياتالاقتصادانظر:.الحرةالتجارةئظام

الرأسمالية.(بمللتجارةالحغرافي)المجالالخارة(،الأولى

محرك(،القدرة)مجوعةالسيارةانظر:.الدنرييتئظام

البنزين.

(.الهجرة)سياساتالبشرهجرةانظر:.الحصصئظام

الإطفاء.فرقةانظر:.الرشئظام

العلومانظر:.الإسلاميالسياسىالئظام

السياسية.

الشص!،تسمىنجمةمنيتألفالشمسيالئظام

الأرض-اوهيحولهاتدورالتيالأجساموجميع

تدورالتيكالأقمارالأخرىالتوابعمع،كواكبوثمانية

وتدعىالكواكبتشبهأجسام2-.الكواكبهذهحول

النيازكتدعىوالصخورالحديدمنقطع3-.الكويكبات

.المذنباتتدعىالمتجمدةوالغازاتالغبارمنأجسام-4

وغازكوكبيالبينالغبارتدعىمجروفةجسيمات5-

معاكلههذاويشكلالبلارمايدعىكهربائيامشحون

كوكبي.البينالوسط

ويعتبر.قرصشكلعلىالشمسيالنظامويكون

وتقسيماتوتوابعكواكبمنتحتهيضموماالشمس

الكونمجراتمنواحدةمجرةمنصغيراجزءا،أخرى

الشمسنجممجرةوتشتهر(.النجوممنعائلةهي)المجرة

مئاتمناللبانةدربيتألف.اللبانةدربباسمهذه

النجومهذهولبعض.الشمسومنهاالنجوممنالبلايين

شكلعلىيكوناللبانةودربحولها.تدوركواكبأيضا

فيسمكهويبلغ،ضوئيةسنة000.001امتدادهقرص،

المسافةهىالفحوئيةوالسنة.ضوئيةسنة000.01مركزه

وبسرعةواحدةسنةفيالضوءيقطعهاالتي

الشمسيالنظامامتدادوييلغ.الثانيةفىكم992!297
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فىالضوءيقطعهاالتي)المسافةواحدضوئييوممنأقل

واحد(.يوم

بوحداتالشمسيالنظامأعضاءبينالمسافاتوتقاس

الأرضبينالمسافةالفلكيةالوحدةوتساوي.فلكية

المسافةوتقدر.كممليون051حواليوهى،والشمس

عنمسافةالكواكبأبعدوهو-وبلوتوالضمسبين

فلكية.وحدة93بنحو-الشمس

الشمسيالنظامأجزاء

كتلتهاوتبلغالشمسيالنظاممركزهىالشمس

انظر:.مجتمعةالكواكبكتلةقدرمرة047حوالى

تحافظالتيالجاذبيةللشمسالضخمةالكتلةوتنتج.الكتلة

منتظمة.بطريقةحولهاالأخرىالأجسامدورانعلى

الضوء:أشكالعدةفيباستمرارالطاقةالشمستطلق

البنفسجية،فوقوالأشعةالحمراء،تحتوالأشعةالمرئى

الراديوية،والموجاتجاما،وأشعة،السينيةوالأشعة

منجزءاأصبحالذي-البلازماسيلينجرفوالبلازما.

الشمسيالنظاممنمكانكلفي-الكوكبيبينالوسط

يتغير.الشمسيةالرياحانظر:.الشمسيةالرياحويدعى

الصياخداللامعةالبقعوتدعىباستمرار،الشمسسطح

تتشكلوكلهاالشمشةالكلفالداكنةالبقعوتدعى

منبعنفالغازاتتندفعماوغالئاباستمرار،وتختفي

انظر:.للشمسمتكاملوصفأجلمن.السطح

الشمس.

الشمصيالنظامفيالأجسامأكبرهى.الكواكب

كماالذاتيةطاقتهاتنتجلاوالكواكبالشص!.باستثناء

عنالنابخالمرئيوالضوءالحرارةتعكمي!بلالشمستفعل

وزحلالمشتريالكبيرانالكوكبانويرسل.الشمس

إلىقويةالمشتريأشعةموجاتأنإلا،راديويةإشعاعات

الراديوية.بالتلسكوباتالأرضعلىالتقاطهايمكنأنهحد

وهيالشمسإلىالأقربالأربعةالكواكبوتدعى

وهي.الأرضيةالكواكب،المريخ،الأرض،الزهرةعطارد،

والكواكبوالصخر.الحديدمن-رئيسيبشكل-تتألف

وللأرضالأصغر.الكواكبهىبلوتووكوكبالأرضية

أمافقط.واحدتابعولبلوتو،تابعانوللمريخواحد،تابع

لهما.توابعفلاوالزهرةعطاردكوكبا

وزحل،،المشتري:وهيالكبيرةالكواكبتدعى

بشكلوتتكون.العملاقةالكواكبونبتون،وأورانوس

)النشادر(والأمونياوالهيليومالهيدروجينمنرئيسي

منقليلاالأرضيةالكواكبمعبالمقارنةوتحتوي.والميثان

توابع،عدةالعملاقةالكواكبمنولكلوالصخر.الحديد

حولها.حلقاتوأورانوسوزحلالمشتريولكواكب

منبسهولةفقطاللامعةالكبيرةزحلحلقاترؤيةويمكن

.الصغيرةالتلسكوباتخلال

منمختلفةوكمياتأنواعالكواكببجميعيحيط

هىوالأرض،للكوكبالجويالغلافتسمى،الغازات

يحيطكافأكسجينعلىيحتويالذيالوحيدالكوبمط

نعرفها.التيالحياةلدعمسطحهعلىكافماءوعلىبه

الكوكبانظر:،للكوكبدقةأكثروصفأجلومن

كوكب.كلعنالمنفصلةوالمقالات

أجساموهى،الكوكبانياتأيضاوتدعى.الكويكبات

أوالصخرمنومؤلفة،منتظمةغيرأشكالذاتصغيرة

حولاتدورالتيالختلفةالأجساممنالعديديتضمنالشمسيالنظام

غبارية.وجسيماتصغيرةنيزكيةأجسام

إلىالارضمنحجماأكبركواكبمنالأجسامهذهوتتنوع.لشمس
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بينالكويكباتمعظمتقع.المادتينكلتامنخليطأوالفلز

مداراتالفلكيونعينولقد.المربوالمشتريمداري

تقريبامنهاكويكبا03أقطار،كويكب00074لحوالي

الأخرىالكويكباتمنالعديدأما.كم091منأكثر

بينالكويكبيالحزامويتضمن.كم5.1منأقلفأقطارها

قدأنهاالفلكيونيعتقدالغبار،منجزيئاتوالمشتريالمريخ

.الكويكباتبينالمستمرالتصادممنتشكلت

ويعتقدوالصخرالحديدمنصغيرةقطعهى.اليازك

ومن.الكويكباتبينالاصطدامنتيجةتشكلتأنها

إلىالمذنباتتفتتمنجاءقدأيضاتشكلهاأنالممكن

الجويالغلافإلىالنيازكمنالعديدويسقطشظايا.

وصولهقبلبالاحتكاكيحترقمعظمهاولكن،الأرضي

داخلسقوطهاأثناءالشهبالنيازكوتدعى.الأرضإلى

.الأرضسطحعلىوجدتإذاوالرجوم،الجويالغلاف

الشمس.حولتتحركصغيرةأجسام.المذنبات

مركزأو،صلبةدواة-اأجزاء:ثلاثةالمذنباتولمعظم

وأمدورةدؤابة2-وغبار،متجمدةغازاتمنمؤلف

ممزوجةالغبارمنجزيئاتمنوتتألف،بالنواةتحيطرأس

منيهربوالغازاتالغبارمنطويلذيل3،الغازاتمع

للنظامالخارجيةالحافةقربالمذنباتمعظموتبقى.الرأس

رؤوسهاتمثلإذالشصبى،منبعضهاويقرب.الشمسى

.للإعجابمثيرامشهداالطويلةالمتألقةوذيولهاالساطعة

المذنب.:نظرا

الشمسيالنظاملكون

تكونلوصفكافيةمعلوماتالفلكيينلدىيتوفرلا

منالعديداقتراحتمولقد.واصحبشكلالشمسيالنظام

بطلانه.ثبتقدالافكارهذهبعضأنإلاالأفكار،

عنالنظرياتفإنعشر،التاسعالقرنمنتصفوحتى

خمسعلىاعتمدتقدالشمسيالنظامتشكلكيفية

النظامأجزاءومعظمالشمستدور-ا:فقطملاحظات

)خطوطمحاورهاحولالاتجاهنفسفيالأخرىالشمسي

أجزاءمعظمتدور2-مراكزها(0داخلمرسومةوهمية

-3.الشمسدورانباتجاهالشص!حولالشمسيالنظام

نفسهبالاتجاهكذلككواكبهاحولالتوابعمعظمتدور

ذهبناإذا-4.الشمسحولالكواكبفيهتدورالذي

الكوابمما.مداراتبينالمسافةتزدادالشص!عنبعيدا

.دائريشكلالشمسيللنظام5-

المذكورةالملاحظاتلتفسيرالمقترحةالنظرياتتقسم

والنظرياتالأحديةالنظريات:مجموعتينإلىأعلاه

النظريةمنماشكلاأنالفلكيينمعظمويعتقد.الثنائية

.الأياممنيومفطصحتهعلىالبرهانسيتمالأحدية

منوللعديد،النجوممنالبلاينمئاتستتألفاللبانةدربمجرة

اللبانةدربلمجرةالجانبيالمنطرهذاويظهر.الشمسيةأنظمتهاالنحوم

.المجرةفىالشمسموقع

علىالنظرياتهذهاعتمدت.الأحديةالنظريات

واحدةغيمةمنتشكلقدالشمسيالنظامبأنالاعتقاد

لبعضوتبعاالشمسى.السديمتدعىالغازمنمنبسطة

قدالشمسيالنظامجمئأجزاءفإنالأحدية،النظريات

الأحديةالنظرياتبعضوتقترح.نفسهالوقتفيتشكل

تشكلتمثمومنأولآ،تشكلتقدالشمسأنأيضا

المتبقي.الغازمنلاحقاالأخرىوالأجسامالكواكب

السادسالقرنبدايةفيأحديةنظريةأولاقترحتولقد

.ديكارترينيهالفرنسيوالفيلسوفالعالمقبلمنعشر

أحديةنظريةلابلاسسيمونبييرالفرنسىاقترحكما

السديمية.النظريةتدعى

الاعتقادعلىالنظرياتهذهتعتمد.الثنايةالنظريات

قربهائلجسممرورعندتشكلقدالشمسيالنظامبأن

المارالجسمجاذبيةقوةفإن،النظرياتلهذهوتبعاالشص!.

الشمس.منالمنبعثالغازمنطويلأتياراجذبتقد

وقدالغاز.هذامنالأخرىوالأحسامالكوابمطوتشكلت

السابالقرنفىالأولىللمرةالنظريةهذهمثلافتراضتم

اعتقد.بوفونديالكونتالفرنسيالعالمقبلمنعشر

اعتبرهإذالظنوأخطأمذنبا،كانالمارالجسمأنالعالمهذا

الأمريكيينالعالمينمنكلقدمثمومن.النجمكبركبيرا

جامعةمنوكلاهما،مولتونوفورستتشامبرلينتوماس

تدعىثنائيةنظريةعشر،التاسعالقرنأوائلفيشيكاغو،

الكويكبية.الفرضية

هذهساعدت.العشرينالقرنمنتصفمنذالنظريات

تشكلكيفيةفهممنالاقترابعلىالعلماءالنظريات

اللبانةدربعمرأنالفلكيونواكتشف.الشمسىالنظام

تشكلعملياتفإنثمومنالشمسيالنظامعمرضعف

تشبهقدالانالمجرةفىالايامهذهتشاهدالتيالنجم

الشص!.شكلتالتيالعمليات

الحرارةعنجديدةمعلوماتالنيازكدراسةوتقدم

كانتأنهايحتملالتيالأخرىوالشروط،والضغوط

مقاييسوتشير.الشمسيالنظامتشكلأثناءموجودة

الزمننفسفيكانتشكلهاأنللنيازكالإشعاعىالنشاط
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6.4نحومنذأيالشمسيالنظامفيهتشكلالذيتقريبا

بعفالعلماء.يعتقدكماخلتعامبليون

كيفيةعنأفضلبفهمالعلماءالقمراستكشافزود

كانالقمرأنالعلماءواكتشف.تمومتىالقمرتشكل

الحالي.عصرنافيكالأرضتماماجيولوجيانشطايومذات

المياهمنكبيرةكمياتوجودأم899عاماكتشفواكما

نأالقمرمنالصخريةالنماذجوكشفت.المتجمدة

ثلاثةمنأكثرمنذالقمرعلىحدثتالبركانيةالاندفاعات

خلت.عامبلايين

كيفيةاكتشافالكواكبدراسةمنالعلماءويتوقع

كما،الشمسيالنظامعبرالمتنوعةالكيميائيةالعناصرانتشار

علىالكواكببعضاحتواءسببمعرفةأيضايتوقعون

الجوية.أغلفتهافيالكربونأكسيدثانىمنكبيرةكميات

كيفيةاكتشافإلىالشمسدراساتتقودوقد

قد،كذلك.الخارجيةلطقاتهاالشمسباطنتسخين

الشمسيةالكلفتشكلوصولأسبابشرحفىتساعد

تقريبا.عاما11كلالذروةإلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المجرةالزهرةالأرض

يخالمرلشمسانوسوراأ

لمشترياردعطابلوتو

نبتونعلم،لفلكانونقا،بود

لنجمةالقمرابيةذلجاا

السديميةالنظريةالكوكباللبانةدرب

زحل

تطيقينظمقانونالسعوديةلمحيالشورىئظام

المجتمعقطاعاتكافةتخدمالتي،العامةالسياسات

وحدأنمنذ،السعوديةالعربيةالمملكةعملت.السعودي

بنعبدالعزيرالملكمؤسسهاأطرافهاوجمععراها

تدعيمعلىام،هـ،259ا434عامسعودالعبدالرحمن

الأمرأولىبينوالتناصحالمشورةطريقعنالسياسيبنائها

العربيةالمملكةإنحيثوعلمائها،وأعيانهاالبلادوزعماء

الحنيفالإسلاميالدينبقواعدتلتزمإسلاميةدولةالسعودية

اختلفتوقد،والمحكومالحاكمبينالتشاورعلىتنصالتي

طريقعنالماضيفيتتمفكانتالتشاور،هذاآليات

يتسعوكانيوميا.والشيوخللعلماءعبدالعزيزالملكاستقبال

عمدوقد.لهونصائحهمومطالبهمشكاواهملعرضصدره

ففتحوا،والدهمأثراقتفاءعلىبعدهمنسعودآلملوك

،الناسيستقبلونوالكبير،للصغيراليوميةمجالسهم

بتسهيلالدولةموظفيويأمرون،مطالبهمويجيبون

منكللمتطلباتتحقيقاوتخفيفها،،الإداريةالإجراءات

لها،شعاراالإسلامتجعلالتيالبلاد،هذهفيوالمقيمالمواطن

ومؤسساتها.هياكلهالجميعنبراساوتعاليمه

البلادفيوالسياسيةالاقتصاديةالحياةتطورومع

فيوتنطمها،الشورىمؤسسةإلىماسةحاجةظهرت

للتطوراتتستجيب،سياسيةومؤسساتجديدةهياكل

الغرضولهذاالبلاد،تشهدهاالتيالأخرىالاجتماعية

منوالعشرينالسابعفيالشريفينالحرمينخادمأعلن

ثلاثةإصدارعنام299مارساهـ،413عامشعبان

فيللحكمالأساسيالنظام:هيالبلاد،فيسياسيةأنظمة

ونظام،الشورىمجلسونظام،السعوديةالعربيةالمملكة

المحلية.والمجالسللمناطقالمحليالحكم

وثلاثينثمانعلىللحكمالأساسيالنظاماحتوىوقد

بالمبادئالأولالبابواهتم.أبوابتسعةعلىمقسمةمادة

عربيةدولةالمملكةأنعلىونص،الحكملنظامالعامة

رمسوله،وسنةاللهكتابودستورهاالإسلامدينهاإسلامية

ونصت.ملكيالحكمنظامأنعلىالثانىالبابنصكما

الملكأبناءفيالحكميكونأنعلىمنهالخامسةالمادة

الثامنةالمادةحددتكماالأبناء،وأبناءعبدالعزيزالمؤسس

عليهايقومالتيالأسسهيوالمساواةوالشورىالعدلأن

السياسي.النظام

المجتمعمقوماتعنليتحدثالثالثالبابوجاء

المبادكئىلشرحفخصصالرابعالبابأما،السعودي

حظرمنهعشرةالتاسعةالمادةفيوجاءللبلاد،الاقتصادية

العشرونالمادةأما.قضائيبحكمإلاالأموالمصادرة

الحاجة.عندإلاوالرسومالضرائبفرضفمنعت

.والواجباتالحقوقعنفتحدثالخامسالبابأما

الدولةتقومأنعلىمنهوالعشرونالسادسةالمادةونصت

وحمت،الإسلاميةالشريعةوفقالإنسانحقوقبحماية

بغيردخولهاوحرمت،المساكنحرمةوالثلاثونالسابعةالمادة

.النظامبينهاالتيالحالاتفىإلاوتفتيشهاصاحبهاإذن

السادسالبابمنوالثلاثونالرابعةالمادةقسمت

هي:أساسيةسلطاتثلاثإلىالدولةفيالسلطات

التنطمية،والسلطةالتنفيذيةوالسلطةالقضائيةالسلطة

السابعةالمادةوكفلت.التشريعيةالسلطةبالأخيرةويقصد

وتحدثت.والمقيمينالمواطنينلجميعالتقاضىحقوالثلاثون

فيالرقابيةوالأجهزةالماليةالشؤونعنالأبواببقية

يجوزلاأنهعلىوالثلاثونالثامنةالمادةنصتكما،الدولة

ملكي.بمرسومإلاالدولةفيالسياسيالنظامتعديل

التاريخنفسفيصدرالذيالشورىمجلسنظامأما

منيتكونالبلادفيللشورىمجلسإنشاءعلىنصفقد

لهمالمشهودومنوالمنشأالأصلسعودىعضوا،ستين
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عندمنهمعضوكلعمريقلوألا،والصلاحبالكفاءة

لمدةالشورىمجلسأعضاءويعين.سنةثلاثينعنتعيينه

الخامسةالمادةونصت.ملكيأمربموجبأعوامأربعة

فىتنحصرالمجلسمهامأنعلىالمجلسنظاممنعشرة

منإليهتحالالتىللدولةالعامةالسياساتفيالرأيإبداء

التنميةخططمناقشةفيوكذلكالوزراء،مجلسرئيس

الأنظمةدراسةوكذلكالبلاد،فيوالاجتماعيةالاقتصادية

الرأيوإبداءالدوليةوالاتفاقياتوالمعاهداتواللوائح

التيالسنويةالتقاريرومناقشةالأنظمةوتفسيرنحوها

الثالثةالمادةونصت.الحكوميةوالأجهزةالوزاراتتقدمها

المجلسفىأعضاءعشرةلكليحقأنهعلىوالعشرون

نافذنظامتعديلأوجديد،نظاممشروعاقتراحتقديم

المجلمم!رئيسوعلىالشورىمجلسرئيسعلىوعرضه

الملك.إلىالاقتراص!رفع

ما399هـ،ا441عاممنالأولالنصفوخلال

عاموأمينرئيسونائبرئيس،بتعيينالملكيالأمرصدر

مجلسأعضاءتسميةتمتلاحقوقتوفي.المجلسلهذا

وجاء.المناطقمجالحي!أعضاءوكذلكالجديد،الشورى

منالستينالشورىمجلسأعضاءمنعضوا52حوالى

منوأربعةالتجارمنعددفيهعينكما،المملكةجامعات

يمثلونأعضاءسبعةإلىإضافة،المتقاعدينالعسكريين

رجالمنأعضاءعشرةوحوالى،والأدبالصحافة

ومعظم،الجغرافىالتوزيعالمجلسعضويةوعكست.الإدارة

المجلسدورةافتتحتكماالبلاد.فيالاجتماعيةالفئات

03هـ،ا441رجبشهرمنعشرالسابعفيالأولى

ثمانيفيأعمالهالجديدالمجلسونظمام،399ديسمبر

الشؤونولجنة،الأمنيةالشؤونلجنة:هي،لجان

الشؤونولجنة،والإدارةالأنظمةولجنة،الاقتصادية

ولجنة،الإسلاميةالشؤونولجنة،والصحيةالاجتماعية

الخدماتولجنة،والإعلاميةوالثقافيةالتعليميةالشؤون

ربئالأول3وفى.الخارجيةالشؤونولجنة،والمرافق

الملكىالأمرصدر،بما799يوليو9الموافقهـ،ا814

عضوا.تسعينإلىالمجلسأعضاءبزيادة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السعوديةالأولىالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالرحمنسعبدالعزيزالثالثةالسعوديةالدولة

سعودآلعبدالعريزبنفهدالتانيةالسعوديةالدولة

.المتريابظامانظر:.للوحداتالعالمىالئظام

الع!ثريالنظامانظر:.العشريالعديالئظام

(.العشريةوالكسورالاعتيادية)الكسور

يأكتابةيمكنإذالأعداد،دكتابةطريقةالعشريالئظام

الضآلة،بالغكسراأوالضخامةمتناهيعدداكانسواءعدد،

هىفقطأساسيةرموزعشرةباستخدامالعشريالنظامفى

رمزأيقيمةوتعتمد،.،7،89،،56،،2،34،،1

فللرمز.المكتوبالعددفيخانتهعلىالعشرةالرموزهذهمن

لأن238،و832العددينفىتمامامختلفتانقيمتانمثلا2

ونظرا.العددينهذينفيمختلفتينخانتين!ىيم2الرمز

عدد،أيفىيشغلهالذيالمكانعلىتعتمدالرمزقيمةلأن

الخانة.قيمةنظاميسمىالعشريالنظامفإن

اذنظاماكونهمناسمهالعشريالنظاماكتسبوقد

أضعافعشرةتبلغخانةكلقيمةإنإذ،عشريأساس

التيالرموزقيمأنأي،اليمينمنلهاالملاصقةالخانةقيمة

فىالرموزقيممنأكبرعددأيمناليسرىالجهةتم!ى

العددفيالمثالسبيلعلى2فالرمزالعدد.مناليمنىالجهة

العددفي2الرمزنفمىقيمةمنبكثيرأكبريساوي238

بينمااليسارإلىواقعالأولالعددفي2الرمزلأن832

كما832العددمناليمنىالجهةفىيقعنفسهالرمز

ذإ،الهنديالعربيبمالنظامكذلكالعشريالنظاميسمى

قبلالهنودالرياضياتعلماءيدعلىالنظامهذاتطويرتم

فتحهمبعدالنظامهذاالعربتعلموقدسنة،ألفىمنأكثر

ونشرواوتبنوه،الميلاديالثامنالقرنفىالهندمنلأجزاء

بماالإسلاميةالعربيةالدولةفيواسعنطاقعلىاستخدامه

أسبانيا.وفيإفريقياوشمالآسيافىالعربيةالبلادفيها

الأعدادوكلماتالعشريالنظام

اللغةفىوكذلك-العربيةاللغةفيخاصةكلماتهناك

فيماالشريالنظامفيخانةكلقيمةعلىتدل-الإنجليزية

فلاحقة.اليمينجهةمنالأليلىالخانةوهيالآحاد،خانةعدا

فيالإعرابيةالحالةحسب"لم!ينأو!"ون"السالمالمذكرجمع

الثانيةالخانةفي9إلى3منالرموزعلىالدالةالكلماتنهاية

تدل-اليسارمنالاحادلخانةالملاصقةالعشراتخانةأي-

عشراتستتعنىستونفالكلمةالشمراتعددعلى

كلمةوتستخدم،عشراتتسععلىتدلتسعونوالكلمة

ألفوكلمة،المئاتخانةأوالثالثةالخانةقيمةعلىلتدلمائة

أعدادكلماتلاتستخدمذلكوبعد.الرابعةالخانةقيمةلتعنى

اليسار.إلىخاناتثلاثكلبعدإلاخاصة

العددمنثالثةخانةكلبعدالفراغالمستخداميمكن

الكتابةفىالطصلة)تستخدمالكبيرةالأعدادقراءةلتسهيل

اللغاتفيالم!ستخدمةوهىللأعدادالمغربيةالعربية

وألفومائةعشرةكلماتوتستخدمحاليا(.الأوروبية

لتسميةالأخرىالخاصةالأعدادكلماتإلىبالإضافة

مائةمثلالخاصةالأسماءذاتالخاناتبينالخاناتجميع
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منمجموعةكلوتقرا.إلخ..مليونا.عشرخمسة،ألف

لوكانتكما-الفواصلأو-الفراغاتبينأرقامثلاثة

فالعددمجموعتها.باسمتتبعثمفقطخاناتثلاث

كالتالييقرآالمثالمحبيلعلى038!246)1095..483

بليونا،وأربعونوستةومائتان،تريليونات)خمسة

ألف،وواحدوتعسعمائةمليونا،وثمانونوثلاثمائة

".وثمانونوثلاثةوأربعمائة

النظامفيبسهولةالكبيرةالأعدادعنالتعبيرويمكن

كذلكيسمىماأوالأساستخدامطريقعنالعشري

وإلىالعددفوقيكتبرمزهووالأس.القوةأوبالدليل

فىالعددضربمراتعددعلىويدلقليلا،منهاليسار

6الأسيشيرالمثالسبيلعلى061الشكلففى.نفسه

أي-بعضابعضهافيعشراتستضربينبغيأنهإلى

الشكلويقرأ-مراتستنفسهفىعشرةالعددضرب

كمايلى:01

لأنونظراستة.أسعشرةأوستةللقوةعشرة

العشريالنظامفىالمكتوبالعدديزيحعشرةفيالضرب

عددإلىيشيرالعشرةأسفإناليسار،إلىواحدةخانة

.العشريالنظامفىالعددكتابةعندالموجودةالأصفار

بستةمتبوعااالرمزشكلعلىتكتب061فإنعليهوبناء

.0000001أي،اليمينعلىأصفار

العشريالنظامفيالضخمةالأعدادبعض

كابتهفيكتابتهحجمالعددكلمة

باستخدامالعشريالنظامالعدد

لأسا

00071013أل!أل!

1016"......أل!أل!مليود

0000000001019مليولىألصلليود

00000000000010121طيودألورتريليولى

000000000000000101تريليودأل!كدريليود

التوالي:علىفهيالتاليةالأخرىالألفمضاعفاتأسماءأما

ديسيليون،،نونيليون،أوكتيليون،سيبتليون،مميكستيليون،كوينتليون

،يسيليونتوردكوا،يسيليونتريد،يسيليونودد،يمسيليونيوند

،يسليونوكتودأ،يسيليونمميبتند،يسيليونسيكسد،يسيليونكويند

كلمةتستخدموبريطانياأسترالياوفي.فيجينتيليون،نوفيمديسليون

كما،مليونألفبدلمليونمليونبمعنىالأحيانبعضفى)بليون(

نأإلاوهكذا.،بليونمليونعلىللدلالة)تريليود(كلمةتستخدم

كمافهيالموسوعةهذهفيالكبيرةالأرقامعلىالدالةالكلماتمعاني

.أعلاهالجدوقفيموضحة

لعشريةالكسورا

عشرةبمقدارالخانةقيمةتزيد،العشريالنظامفى

مناليسارعلىأخرىإلىخانةمنانتقلناكلماأضعاف

الخانةقيمةفإناليمينإلىتحركناوكلماالاحاد.خانة

خانةيمينعلىالأولىالخانةوفيالعشر.بمقدارتصغر

متساويةأقسامعشرةإلىالصحيحالواحدينقسمالاحاد

كلينقسماليمينإلىالثانيةالخانةوفىالأعشارتسمى

الخانةففيوبالتالي.متساويةأقسامعشرةإلىبدورهعشر

الصحيحالواحديكونالآحاد،خانةمناليمينإلىالثانية

منواحدمنهاكليسمىصغيرجزءمائةإلىانقسمقد

الصغيرةالمائةالأجزاءهذهمنجزءكلوينقسم.المائة

اليمين،إلىالثالثةالخانةفيأصغرأقسامعشرةإلى

وهكذا.

نفسهيالآحادخانةمناليمينعلىالخاناتوأسماء

واحدبالكلمتينمسبوقةاليسارعلىالمناظرةالخاناتأسماء

مائة،منواحدخانة،عشرةمنواحدخانةمثلامن،

منأجزاءعشرةفإنوللإيضاحهكذا..و.ألفمنواحد

يتطلببينما،الصحيحالواحدتساويعشرةمنالواحد

.مليونعلىالواحدمنجزءمليونالواحد

بالأرقامالمكتوبةالأعدادفىالفاصلةوتستخدم

الواحدوخانةالاحادخانةبينالهنديةأوالمشرقيةالعربية

كسورعلىمحتويةالأعدادتكونعندماعشرةمن

الأعدادفيعشريةكفاصلةالنقطةتستخدم،عشرية

المغربفيالمستخدمةالمغربيةالعربيةبالأرظمالمكتوبة

كانوإن-الضروريمنوليس.الغربيوالعالمالعربي

العددلايحتويعندماالعشريةالفاصلةكتابة-ممكنا

علىالمحتويةالأعدادوتقرأ.عشريةكسورأيةعلى

كلمةتنطقثمالصحيحالعددقراءةطريقعنكسور

فالعدد.اليمينعلىالعشريالكسرقراءةمثلفماصلة

،وأربعونوخمسةثلاثمائة"كالتالىيقرأ678.543

والخاناتألف".منوسبعونوثمانيةستمائة،فاصلة

خانةجانبىعلىمتوازنةأومتماثلةالعشريالنظامفي

كالتالي:أي،العشريةالفاصلةجانبيعلىوليسالاحاد

.مئاتعشراتوآحادعشرةمنواحدمائةمنواحد

الواحدمنالأصغرالعشريةالأعدادوطرحجمع

وطرحجبميتمإذ،الكليةالأعدادوطرحلجمعمماثل

الأصغرالعددويكتب.فقطالخانةنفسفىالواقعةالأعداد

خطعلىالمتماثلةالخاناتتقعبحيثالأكبرالعددتحت

خاطئةطريقة

عشرةمنواحد

ك!!لاالاحادمنواحد

صحيحةطريقة

عشرةمنواحد

ماء!الاحادمنواحد
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تحتعشرةمنالواحدخانةتكونأي-واحدعمودي

خانةتحتمائةمنالواحدوخانة،عشرةمنالواحدخانة

وهكذا.-مائةمنالواحد

عشرية،كسورذاتأعدادجفوطرحولإمكان

فيالعشريةالفاصلةتكونبحيثالاخرتحترقمااكتب

،العلويالرقمفيالعشريةالفاصلةتحتالسفلىالرقم

أواليسارمنأطولالرقمينأحدكانإذاعماالنظربغض

الخاناتفىأصفاروضعيمكنإذالاخرالرقممناليمين

الواقعةالأرقامواطرحاجمعثم.أرقامفيهاتوجدلاالتى

بعض.تحتبعضهاواحدعمودفى

-761.2،356+.27(9-54880.6

07..3560000548.

80.6-09.27+.6.2ا-

9342825629541

عددياناتجأتعطيبآخرصمحيحعددضربعملية

عشريبكسرعددضربولكن،الأصليالعددمنأكبر

الأصلى.العددمنأصغرعددايعطيالواحدمنأقل

ثلاثةمنمجموعتينتعنيك!23

عشرأو،ثلاثةمنمجموعةمن.،أتعني3كو.،ا

الثلاثة.منجزءوهوالثلاثة

عددضربعندالضربفيالإزاحةقاعدةتتلخص

إلىواحدةخانةرقمكلإزاحةفيعشر(أو).،أفي

.مراتبعشرأصغرخانةإلىيتحركالرقمأنأي.اليمين

الححتمرت3حادالآعشرةسمالةس

!!

!!

!!

!5

34،،1*لألألأ.،أ*

5!53.4

!5

!5

!5

عشراتأربععلى،43ءالعدديحتويالمثالهذاففي

العددضربوعند.العشرةمنأجزاءوخمسةآحادوثلاثة

العشرةمنالخمسةتصئالأجزاء،.،أبالكسرالسابق

منجزءعشرهوالمائةمنالجزءلأنالمائةمنأجزاءخمسة

منجزءإلىالثلاثةالاحادمنواحدكلويضحول.عشرة

الصحيح،الواحدمنعشرةمنجزءهوالعشرلأنعشرة

فإنالصحئ!الواحديساويالعشرةعشرولأنوبالمثل

صحيحا.واحداالأربتصبحالعشراتمنواحدةكل

أ،.فىضربهابعد35.4تصبح5.43فإنولهذا

علىضربعملياتإجراءعندالمبدأنفسوينطبق

الدينار.أوبالريالالنقديةالكميات

يأضربعندالإزاحةقاعدةفإن،المنوالنفسوعلى

رقمكلإزاحةعلىتنص(المائةفي)واحد.،.افىعدد

فيرقمكليزاحكما،اليمينإلىاثنتينخانتينالعددفى

ظناتثلاث(الألففى)واحد.،..أفىيضربعدد

يأضربفعندعاموبشكل.دواليكوهكذا،اليمينإلى

العددفىرقمكلإزاحةيتمالواحدمنأقلكسرفىعدد

منأصغرالكسرفيهايكونالتىالخاناتبعدداليمينإلى

بعددعددأيضربعندفالقاعدةولهذا.الصحيحالواحد

عددجمعثمكالمعتاد،الضربعمليةإجراءهىكسري

هوالجمعنابخويكون،الرقمينكلافىالكسريةالخانات

.الضربحاصلفيالكسريةالخاناتعدد

النا!:

.527واحدةكسريةخانة

.،.3*كسريتانخانتان

.825،كسريةخاناتثلاث

الرقمفيواحدةكسريةخانةهناكالمثالهذاوفى

إزاحةمنلابد.،.3فيالرقمهذاضربوعند،العلوي

هخاكسيكونأياليصنإلىإضافيتينخانتينالأولالعدد

النهائية.النتيجةفيكسريةخانات-3ا2+

الواحدمنأصغركسرعلىماعددقسمةوعملية

الموجودةالصغيرةالعشريةالكسورهذهعددإيجادتعنى

صحيحعددقسمةتتطلبالتىالمسائلوفىالعدد،في

:.مثالالمقسومالعددمنأكبردائماالناتجيكونكسرعلى

؟(.الستةفياثنان)كمتعني6-2

؟(.الستةفيعشر)كمتعنى.،ا-6و

تمامامماثلالستةفىعشرمنهناككمعنوالسؤال

هللاتالعشرفئةمنالمعدنيةالعملاتعدد"كمللسؤال

فئةمنمعدنيةقطععشرهناك؟"سعوديةريالاتستةفى

فهناكولهذاالواحد،السعوديالريالفىهللاتالعشر

فيهللاتالعشرفئةمنمعدنيةقطعة6(0)عشرة68

.06-.،أ-6أنأيبمريالاتستة

هىالعشرةمنأجزاءعلىالقسمةفيالإزاحةوقاعدة

كلإزاحةتتمإذتماما.الضربفىالإزاحةقاعدةعكس

عشرةبمقدارقيمتهاتزيد)أياليسارإلىالعددفىخانة
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في)واحد.،.أعلىماعددقسمةوعند(.أضعاف

اليسار،إلىخانتينبمقدارالعددفىرقمكليزاح(المائة

وهكذا.

الواحدمنأصغرخاناتيشملعددعلىوللقسمة

عليهوالمقسومالمقسوماكتب(عشريةكسورايشمل)أي

المطولة.القسمةبصيغة

6.7580.1

إلىعليهالمقسومالعددفىالعشريةالفاصلةحرك

إلىالمقسومالعددفيالفاصلةحركثماليصين،أقصى

استدعىإذاأصفارإضافةمععددالخانات(،)بنفساليمين

إجراءوبعد.المقسومالعددفىالخاناتعددزيادةالأمر

فىعشريةفاصلةوضعمنتأكدكالمعتاد،القسمةعملية

.المقسومالعددفيالفاصلةفوقالقسمةنابخ

3الخطوة2الخطوةأالخطوة

07

80106.7580.106.7580.1بم

هوحقيقةماعملناهكللأنصحيحةالقاعدةوهذه

النتيجة.علىيؤثرلنالذيالأمرافىالمسألةضرب

16.750010756ك!6.75ب6.75

07=ا80=001ك!80.1=80.180.1

العشريةوالكسورالاعتياديةالكسور

كتابتهيمكنعددأييسمى،الرياضياتعلمفى

صحيحعددقسمةشمكلعلىأي-كسرشكلعلى

ويمكن.القياسىالعددأوالنسبىبالعدد-آخرعلى

.العشريالنظامباستخدامقياسيأونسبيعددأيكتابة

فإنعشريةصورةإلىالقياسيةالأعدادتحويليتموعندما

كسوراأومكررةعشريةكسوراتكونقدالنتيجة

يتكرركسرهوالمكررالعشريوالكسر.منتهيةعشرية

وأ.333،مثلالأرقاممنمجموعةأوالأرقامأحدفيه

وأ.3،الرقمفوقالخطيشيرحي!سا.،48548511

الأرقامأوالرقمهذاأنإلى.،41ه8الأرقاممجموعة

فهو،المنتهيالعشريالكسرأما.مالانهايةإلىتتكرر

علىالنسبيالعددبسطقسمةفيهتنتهيالذيالكسر

يكتملوبذلكالعشريةالكسورخاناتأحدعندمقامه

.العشريالكسر

علىكتابتهيمكنمكررأومنتهعشريكسروأي

.اعتياديكسرشكلعلىأي-قياسيأونسبيعددشكل

المسماة،العشريةالكسريةالأعدادبعضهناكولكن

العشريةالكسورفيهالاتكونوالتي،النسبيةغيربمالأعداد

قياسية،بصورةكتابتهالايمكنوبالتالي،مكررةأومنتهية

علىصحيحعددقسمةشكلعلىكتابتهالايمكنأي

والرمز)ول(.بايالنسبيةغيرالأعدادعلىالأمثلةومنآخر

ضربتهإذاالذيالعددوهو2للرقمالتربيعىالجذرهو12

النسبيغيرالعددوقيمة2الرقمعلىحصلتنفسهفى

والعدد4213541.1الكسريالعددبينمحصورة

نابخفهو(اللاتينيبالرمزول)أوبايأما.1364214.1

قطرعلى(الدائرةحول)المسافةدائرةأيمحيطقسمة

فىماراالدائرةيقطعالذيالخطوهو،الدائرةتلك

إلىالحاسوببا!شخدامبايقيمةحسابتموقدمركزها.

بينبايقيمةوتتراوح.العشريةالخاناتمنالافبضعة

فيهبمادقيقةقيمةوهى.27914153و2691415.3

.الأغراضلمعظمالكفاية

لتحويل.عشريةكسورإلىالاعتياديةالكسورتحويل

عمليةإجراءشم،عشريكسرإلىاعتياديكسرأي

الرقم)وهوالبسطبقسمةالاعتياديالكسرفىالقسمة

القسمةنابخويؤدي(،السفلى)العددالمقامعلى(العلوي

لأنمنتهعشريكسرإلىأومكررعشريكسرإلىإما

أحدسيتكررأوصفراإماالنهايةفيسيصبحالقسمةباقي

مكررعشريكسرأيتقريبويمكن.أخرىمرةالبواقي

مرغوبة.خانةأيةإلى

مكررعشريكسرمنتهعشريكسر

ت-6.02

3-03.533000.32

81"6،=إذن-03

02

18

02

18

2

لتحويل.اعتياديةكس!ورإلىالعشريةالكسورتحويل

دونالعدداكتب،اعتياديكسرإلىعشريكسرأي

لمقامبالنسبةأما.الاعتياديللكسركبسطالعشريةالفاصلة

منبعددمتبوعااالرقمفسيكونالاعتياديالكسر

الفاصلةيمينعلىالعشريةالخاناتلعددمساوالأصفار

هوالمقامأوالسفليالرقمأنأي.العشريللكسرالعشرية

.العشريالكسرفيخانةاخرقيمة

=،!21،ثم

ألف!منواحدخانةماءلةمنواحدحالة

أصفارثلاثة-هخ!اناتثلاثصفران-هخ!انتان

كسورإلىالمكررةالكسريةالعشريةالأرقامتحويلأما

فلوالمكرر.العشريالكسرشكلحعسبفتختلفاعتيادية

فيالواحدخانةمنيبدأالمكررالعشريالكسركان

الكسربسطفإن،صحيحرقمفيهوليس،العشرة
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أما،العشريالكسرمنالمكررالجزءهوسيكونالاعتيادي

منالمكررالجزءخاناتبعددمكررأ9الرقمفهوالمقام

.العشريالكسر

-ا.8264،41-.185،8264-.،185

999،999!،99

هناكتكونقد،المكررةالعشريةالكسوربعضوفي

وفىالكسر.منالمكررالجزءبدءقبلمكررةغيرأعداد

صحيحةأعداداالمكررةغيرالأعدادهذهكانتإذاماحالة

الكسربسطفإن(،العشريةالفاصلةيسارعلى)أي

علىالصحيحالجزءطرححاصلهوالمقابلالاعتيادي

العددهواخرصحيحعددمن،العشريةالفاصلةيسار

الجزءنهايةحتىومكتوبأفاصلةبدونالعشريالكسري

الرقم9فهوالمقامأما.العشريالكسرمنالأولالمكرر

المكرر.الجزءخاناتبعددمكررا

96325.=9256325-=42561

999999

العشريةالكسريةللأعدادأخرىحالاتوفي

يمينعلىمكررةغيرأعدادهناكتكونقد،المكررة

بسطفإن،الحالاتهذهوفي.كذلكالعشريةالفاصلة

الجزءطرححاصلأيضاهوالمساويالاعتياديالكسر

عددمنفاصلةبدونصحيحكعددمعتبراالمكررغير

فاصلةبدونالعشريالكسريالعددهواخرصحيح

.العشريالكسرمنالأولالمكررالجزءنهايةحتىمكتوبا

بعددمكررا9الرقمفهوالاعتياديالكسرمقامأما

الأصفارمنبعدداليمينعلىمتبوعأالمكررالجزءخانات

المكررالجزءيسارعلىالمكررةغيرلعددالخاناتمسالي

العشرية.الفاصلةيمينعلى

671=-7474ء=.745،

009009

2949691-991ه69ا39-،39615

فيالشريالنظاماختراعتم.العشريالنظاماختراع

بالضبط.ذلكتمواينمتىالمعروفغيرمنكانوإنالهند،

عشرينظاماستخدمالميلادقبلالثالثالقرنمنتصفومنذ

إحدىوهيالبراهميةالكتابةفىعشرةالأساسعلىمبني

،االهنديةالعربيةوالأرقام.السنسكريتيةاللغةكتابةطرق

الر!وزع!أصلامبنية(.و)6،7،89،،2،34،5،

الأرقامنظامأنإلا.تسعةإلىواحدمنللأعدادالبراهمية

للعشرةمختلفةخاصةرموزاكذلكيستخدمكانالبراهمية

والسبعينوالستينوالخمسينوالأربعينوالثلاثينوالعشرين

والألف.والمائةوالتسعينوالثمانين

منالزائدةالرموزجميعإبعادتم،م595عاموبحلول

تكتبالأعدادجميعوأصبحتهذا.الأعدادنظام

وتدل.تسعةإلىواحدمنللأرقامالتسعةالرموزباستخدام

ولكنالرمز.هذاقيمةعلىالرمزفيهايكتبالتىالخانة

كانتفلوهذا،والخانةالقيمةنظامفيمشكلةهناككانت

علىليدلآخرجديدرمزوجودمنفلابدفارغةخانة!اك

خاناتهافيالأخرىالرموزتبقىبحيثالفارغةالخانةهذه

الرمزلهذاالأولالمكتوبالاستخدامكانوقد.الصحيحة

وهذا،م876عامفيهوالبراهميةالكتابةنظامفيالجديد

الماياحضارةأمابالصفر.اليومنسميهماهوالجديدالرمز

للقيمةنظامأأيضااخترعتالتىالوسطىأمريكافي

الرابعالقرنقبلللصفررمزااستخدمتفقد()الخانة

الصفر.:انظر.الميلادي

منأجزاءبفتحالعربقام.العشريالنظامانتشار

النظامعلىهناكوتعرفوا،الميلاديالثامنالقرنفيالهند

كاملإلىالتاليةسنةالثلاثمائةخلالونشروه،العشري

إفريقياوشمالالشرقفيالإسلاميةالعربيةالدولةأجزاء

والأندلس.

عدةطريقعنأوروباإلىالشسريالنظامإدخالتم

العاشرالقرنفيالثانىسلفسترالبابامنهم؟أشخاص

عامفيبوناشىليوناردوالإيطاليالرياضياتوعالم،الميلادي

فيباليدتنسخكانتالكتبلأننظرأولكن.ام202

الجديدةالمعارفتكنفلمجدأ،نادرةفقدكانتالحينذلك

فيبقليلالطباعةاختراعبعدولكن.الناسبينبسرعةتنتشر

كتبعدةنشرت،الميلاديعشرالخامسالقرنمنتصف

فيوذلكالجديدالعشريالنظاماستخدامتشرحرياضية

.أخرىوأقطاروهولنداوألمانياوفرنساإنجلترا

فيالنطاقالواسعالاهتماموراءالرئيسيالسببيعود

بنظاممقارنةالعديدةمزاياهإلىالعشريبالنظامأوروبا

فىالناسمعظميستخدمهكانالذيالرومانيةالأرقام

كانفقد.الروماليةالأرقامانظر:.الوقتذلكفيأوروبا

جداصعباالرومانيةالأرقامباستخدامالحساباتإجراء

صغيرةمعدنيةقطعايستخدمونكانواالناسأنلدرجة

إجراءتسهيلفيوللمساعدةالعد،لتسهيلمستديرة

مثلمختلفةأدواتيستخدمونالناسكان،الحسابات

لإجراءأعمدةعليهاترسمأقمشةقطعأوالحسابألواح

اعتمادهوبسببالعشريالنظامأماعليها.العدعمليات

يصئالحساباتإجراءفإن،والقيمةالخانةمفهومعلى

يعدلموبذلك.والورقةالقلموباستخدامعددونسهلأ

كما،الأقمشةقطعأوالعدألواحاستخدامالضروريمن

أقلحيزاتتطلبالعشريالنظامفىالأعدادكتابةكانت

كتابةفإنهذا،إلىوبالإضافة.الرومانيالنظامفىمنه
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جديدةرموزاختراعتتطلبتكنلمجداالكبيرةالأعداد

كتابةإمكانيةوهيأخرىميزةوهناك.العشريالنظامفي

وسهولة،العشريالنظامفيواحدمنالأصغرالاعداد

الأعداد.هذهعلىالحساباتإجراء

كانالواحد.منالأصغرالعشريةالكسوراستخدام

أولوجاء،العشريالكسرعلامةاستخدممنأولالعرب

(أم422هـ،828)تالكاشىالدينغياثعندلهاذكر

بينالنسبةذكروقد،الحسابمفتاحكتابمؤلفهفي

كتابهفيالعشريبالكسرباي()+وقطرهاالدائرةمحيط

رقماعشرلستة2+قيمةأعطىوقد،المحيطةالرسالة

يلى:كماعشريا

+2=586597170283185.6

3259792535895141.3-+أنأي

الدقيقة.النسبةهذهإلىالوصولفيأحديسبقهولم

(.الرياضية)العلوموالمسلمينالعربعندالعلومانظر:

عنأوروبافيظهرتالتىالأولىالكتبخلت

منالأصغرالعشريةللكمسورذكرأيمنالعشريالنظام

والفلكالرياضياتعلماءبعضعرفوقدالواحد.

أساتذتهممنتعلموهاالتي،العشريةالكسورالأوروبيين

قبلمنالكسوراستخدامعلىدليلأولولكن.العرب

باللغةكتيبفيظهرأوروبافيالعاديينوالناسالتجار

جونطوروقدام585عامهولندافينشرالفلمنكية

علومدرسالأسكتلنديينالنبلاءأحدوهونبيير،

سهلةطريقة-ام617عامبقليلوفاتهقبل،الرياضيات

تزالماالتيالطريقةوهى،العشريةالكسورلكتابة

.اليومحتىمستخدمة

النظامفرنساتبنتعشر،الثامنالقرننهايةوفي

نقديانظاماكذلكوتبنت،والقياساتالأوزانفىالمتري

مبنيانالفرنسيينوالنقديالمتريالنظامينوكلاجديدا،

هذانومكن.المتريالنظامانظر:.العشريالنظامعلى

وبنهاية.العشريةالكسوراستخداممنالكثيرينالنظامان

قدتقريباالعالمجمئدولفإن،الميلاديالعشرينالقرن

.للقياساتالمتريالنظامإلىللتحو!خططتأو،ضلت

الكسورلاستخدامخاصةأهميةالمتريالنظامويعطي

استخدامأهميةمننفسهالوقتفىويقلل،العشرية

العشريةالكسورأهميةازدادتكما.الاعتياديةالكسور

منالثمانينياتعقدوبدايةالسبعينياتعقدنهايةفي

الحاسبةالالاتوانتشارتطويرفيالميلاديالعشرينالقرن

التيالمسائلمنكثيرحلويمكن.الرخيصةالإلكترونية

أكبربسهولةالاعتياديةالكسورباستخدامتحلكانت

الكسورنظامتستخدمالتيالحواسيبباستخدام

العشرية.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المئويةالنسبةالمنطقىالعددالعربيةالأرقام

المتريالمظمامالكسرالأعدادأنظمة

المعدأدعلم،الحساب

النسبي.التمثيلانظر:.القائمةئظام

قيرةلخنقسعىاقتصاديحصارالقاريالئظام

عشرالتاسعالقرنبدايةفيأوروباباقىمعبريطانيا

للحربوسيلةفرنسافيالاولنابليوناتخذه،الميلادي

بميثافالنظامهذانابليونبدأوقدبريطانيا.ضدالاقتصادية

الحصارأعلنالذيام608نوفمبر12فيبرلين

ليشملالحصارهذاتوسعثمبريطانيا.علىالاقتصادي

حعسبوذلكبريطانيافيترسوكانتالتيالمحايدةالسفن

حربنابليونوخاض.ام708عامفيميلانومرسوم

وكانت.النظامهذالفرضعقيمةمحاولةفيالجزيرةشبه

بوصفهروسيايخسرأنفيرئيسئاسبباالمحاولاتهذه

حليفا.

كبير-حدإدى-يقومالأستراليالقالوديالنظام

منكثيرهناك.البريطانىالقانونيالنظامألمماسعلى

القوانينمنمستمدةالمفعولالساريةالأستراليةالقوانين

دولةوأستراليا.الأوائلالمستوطنوننقلهاالتيالإنجليزية

ذلكعلىوبناء،ولاياتستتضم)فيدرالية(اتحادية

موحد.قانونينظاملامتعددةقانونيةنظمبهاتوجد

نظاماالفيدراليالاتحادفيولايهلكلأنذلكويعني

تطبقالتيالخاصهقوانينهالهاأنكمابها،خاصاقضائيا

بأمحتراليايوجد،ذلكعنوفضلا.ولايةكلداخلفى

فييطقان،فيدراليقانونيونظامفيدراليقضائينظام

الدولة.جمئأنحاء

القانوناساس

القانونيالنظاممثلأستراليا،فيالقانونىالنظاميقوم

عليهيطلقوفلسفيسياسىمثاليمبدأعلى،البريطانى

الاخرينبالافرادالفردعلاقةبموجبهتخضع،القانونحكم

وليسالقانونلحكمبالأفراد،الدولةعلاقةتخضعكما

المطلقة.السلطةأوللقوة

السوابقأحدهماأستراليا،فيللقانونمصدرانهناك

السوابقعلىويطلق.التشريعهووالاخرالقفائية،

أصدرتهاالتيالأحكاممنويتكونالعامالقانونالقضائية

القضائية.المحاكم

التيالقانونيةالقواعدعلىالقضائيةالسوابقوتشتمل

مناستمدتالتي،الأستراليةالمستعمراتمحاكمطبقتها
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عنفضلاللامشعمار،خضوعهاوقتالبريطانىالقانون

المحاكممنالصادرةالأحكامأرستهاالتىالقانونيةالقواعد

التاردةذلكمنذالأسترالية

التشريععلىالاعتمادنحوالاتجاهيزيد،واليوم

علىالاعتمادمنأكثر(،البرلمانمنالصادرة)القوانين

التيالقواعديبدلأنللمشرعويجوز.القضائيةالسوابق

أحكاميعدلأنلهيجوزكما،القضائيةالسوابققررتها

أحكامتصدرأن-عامةبصفة-يجوزولا.لمسابققانون

بعدمالمحكمةقضتإذاإلا،للتشريعمخالفةقضائية

متىالقوانينتفسيرللمحاكمويجوز.معينتشريعدستورية

غامضة.عبارتهاكانت

الولايةوبرلماناتالأستراليالفيدراليالبرلمانمنولكل

فىتطبقالتيالتشريعاتإصدارفىالسلطة،فقطالاتحادية

وبرلماناتالفيدراليالبرلمانمنكلويختصأسترأليا.

.أخرىمسائلفىأيضابالتشريع،الولايات

منالصادرالمحلىالتشريعيعارضأنيجوزلاولكن

الفيدرالي،البرلمانمنالصادرالمركزيالتشريع،الولاية

التشربيعلوإذ،الدستورياختصاصهحدودفيكانمتى

فيبالتشريعالولايةبرلمانويختص.المحلىعلىالمركزي

للبرلمانالمحددةالاختصاصاتضمنتقعلاالتيالمسائل

معبالتعاونالأحيانبعضفيالولاياتوتقوم.الفيدرالى

معينة.مسائلفىالتشريعتوحيدعلى،الفيدراليةالحكومة

إصدار،الولايةوبرلمانالفيدراليالبرلمانمنلكلويجوز

وأالوزيرأوالولايهحاكمأوالعامالحاكمتفوضتشريعات

هذهوتعتبر،قانونيةلوائحإصدارسلطة،أخرىجهةأية

الضفويضية،أوالفرعيةالتشريعاتعليهايطلقالتىاللوائح

يجاوزأنيجوزلاومرلك،القانونمنمهماجزءا

له.التفويضيةالاختصاصاتحدودالتشرئالفرعي

الولايةمحاكم

دنيامحاكممنللولايةالقضائىالنظاميتكون

والمدنية.الجنائيةالقضايافيتفصلوعليا،ووسطى

يعاقبفعلاارتكبلمنالاتهامتوجهالتىهيوالحكومة

الجنائي.القانونعليه

القواعدمنمجموعةمنالعدالةدعاوىأحكامتتكون

ولها،العدالةلمفهومالرشيدالإدراكعلىأساساترتكزالتي

القانونيةالقواعدعنمستقلةقواعدلكنها،القانونقوة

المتعلقهالدعاوىالعدالةدعاوىوتشمل.العادية

.والمراهناتالاحتكاريةبالاتحادات

النظامفيالأولىالدرجةمحاكمهيالدنياالمحاكم

ومحاكمالقضاةمحاكموتشملبأستراليا.القضائى

التيوالأحكام.القضائيالتحقيقومحاكمالأحداث

البسيطة،المنازعاتفينهائيةتكونالمحاكمهذهتصدرها

ولا.ومحدودةسريعةعادةفيهاالإجراءاتتكونكما

محكمةأمامالأحكاماستئنافالأحيانمنكثيرفييجوز

درجة.أعلى

الصغرىالجرائمفىبالفصلتختص.الالضاةمحاكم

شتىفيجلستهاتعقدوهي.القيمةقليلةالمدنيةوالقضايا

قانوليةكسلطةبالفصلوتختص.الكبرىوالمدنالمناطق

والمحلى.النوعياختصاصهانطاقفىتقعالتىالقضايافي

لاالذيالنزاعفيبالفصلفقطتختصالمدنيةالقضاياففي

معين.حدعنقيمتهتزيد

ولايةبينوإجراءاتهاوسلطاتهاالمحكمةاسميختلف

بالفصلالمحاكمهذهفيهاتقومالتيالحالاتوفي.وأخرى

فيالمحليةالمحاكمعليهايطلق،الجنائيةالقضايافى

أستراليافيالبسيطةالجرائمومحاكمويلز،نيوساوث

كوينزلاندفيالقضاةومحاكموتسمانيا،الغربية

الجنوبية.أستراليافىالمحدودالقضاءومحاكموفكتوريا.

كلفيالمدنيةالمحاكمعلىذاتهاالأسماءوتطق

وتسمانيا،الغربيةوأسترالياالجنوبيةأسترالياعدا،الولايات

المحلية.المحاكمتسمىإذ

تسمىأولىدرجةمحكمةفكتورياولايةفيتوجد

باتخاذأيضاالقضاةمحاكمتختصكما.السوقمحكمة

تقديربغرض،الكبرىالجرائمفيالأولىالتحقيقإجراءات

ممكنة،فرصةبأسرعالمتهممواجهةفيالمقدمةالأدلة

محكمةأمامالمتهملإدانةكافيةكانتإذامماللتحقق

كفايةلعدمالادعاءرفضفىالحقالمحكمةولهذه،أعلى

الأدلة.

فيهايتهمالتيالجرائمبنظرتختص.الأحداثمحاكم

فيبالنظرالمحاكمهذهتقومولا.معينةسنتحتالصغار

إحالةبسلطةتختصوهي.القتلمثل،الكبرىالجرائم

كبرىجرائمبارتكابالمتهمين)الصغار(الأحداث

فيوالنظر،درجةأعلىمختصةمحكمةأمامللمحاكمة

وتقوم،الأحداثضدترتكبالتيالجرائمبعضفيتهم

الصغار.رعايةإجراءاتبمتابعة

التحقيقاتلاجراءتختص.القضائيالتحقيقمحاكم

علىتنطويالتيأوالغامضةالوفياتبحوادثيتعلقفيما

وأعاديةغيرظروففيترتكبأوالشذوذأوالعنف

القضائيللتحقيقمحكمةعادةالمحكمةهذهوتعتبر.مريبة

الاتهامتوجيهلهايجوز،ذلكومع.الموضوعيةالوقابعفي

التحقيق.أثناءكشفتالتيالوقائععلىبناءلثمخصلاي

أسبابعنتحقيقاتإجراءسلطةالمذكورةوللمحكمة

الأموالإتلافأوتدميرإلىتؤديالتىالحرائقومنشأ

أيضا.
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القضاةمحاكمبينوسطمحاكم.الوسطىالمحاكم

عنتخففوهي.الولاياتبعضفيالعلياوالمحاكم

إلىوتؤدي،الروتينيةالأعمالأعباءمنكثيراالعلياالمحاكم

القضايا.فيبالفصلالإسراع

منأكثرالشكلياتبالتزامفيهاالإجراءاتشصمم

الجرائمفيبالنظرالمحاكمهذهتختص،القضاةمحاكم

عضوا.عشراثنىمنمكونةمحلفينهيئةبمساعدةالكبرى

الوسطىالمحكمةتتولىأنعلىالعملجرى،ذلكومع

المحلفين،معبالولايةالعلياالمحكمةمنقاضبرئاسة

.خطورةالجرائمأكثرمحاكمة

تزيدلاالتيالدعاوىفيبالفصلالمحاكمهذهتختص

الماليالنصابحدويزيد،معينحدعلىفيهاالنزاعقيمة

الدرجةلمحاكمالماليالنصابحدعلىالمحاكملهذه

.أخرىإلىولايةمنالنصابهذاويختلف.الأولى

جاوزتوإنالدعوىفىالفصلالوسطىللمحاكمويجوز

عنوفضلا.الخصومموافقهبشرطالنصابقيمةحدود

قانونعليهايطتىالتيالقضايافيبالنظراختصاصها

العدالة.قضايابعضفيالفصللهايجوزالعامالتشريع

الفصلاختصاصالقانونبموجبلهايحولأنويجوز

وأالمهجوراتالزوجاتدعاوىمثل،معينةمسائلفى

الأولى،الدرجةمحاكممنالمقدمةالاستئنافاتسماع

العلياالمحكمةإلىالقضايابعضإحالةلهايجوزكما

فيها.للفصل

فيالمحاكمأعلىالعلياالمحاكمتعتبرالعليا.اعاكم

رئيسمنتتكونعليامحكمةولايةولكل.الولايات

.المستشارونعليهميطلق،القضاةمنوعددللمحكمة

بوصفهاالقضايابعضفيالنظرالعلياللمحكمةويجوز

الأولى.الدرجةمنمحكمة

خاصة،مسائلفىأيضابالنظرالعلياالمحاكموتختص

مثل:،الأولىالدرجةمحاكماختصاصعنعادةتخرج

والزواجوالإفلاس،الشحنوعقود،التركاتإجراءات

.والطلاق

واللجانالمحاكمهذهتقوم.الخاصةواللجانالمحاكم

أنشأت.معينةمهماتفىالحكومةبمساعدةالخاصة

أنواعفيللفصلسلطاتوخولتهاالمحاكمهذهالحكومات

وأقضائيةلجاناالحكومةتنشئفقد.النزاعمنمعينة

لوضعأوالصناعيةالمنازعاتفيللفصلخاصةمحاكم

للصناعة.تنطميةلوائح

الفيدراليةالمحاكم

فىابتداءبالنظرتختص.الفيدراليةالعليااعكمة

اختصاصهاعلىالفيدرالىالدستورنصالتىالمسائل

الاستئنافاتفىبالفصلأيضاوتختصفيها.بالنظر

فيالعلياالمحاكممنالصادرةالأحكامضدلهاالمقدمة

تباشرالتيأوالفيدراليةالمحاكممنوغيرهاالولايات

التىالاستئنافاتفيتفصلأنويجوز.فيدراليةسلطة

ذاتهاالعلياالمحكمةمنصدرتالتيالأحكامضدتقدم

للمحكمةويجوز.الأولىالدرجةمنمحكمةباعتبارها

منعاصمةأيةفيجلستهاتعقدأنالفيدراليةالعليا

رئيسية-وبصفة-عادةتعقدهاكما،الولاياتعواصم

كانبرا.الفيدراليةالعاصمةفي

آخر،إلىوقتمنتنشأ.الأخرىالفيدراليةالمحماكم

للحكومةويجوز.الفيدراليالبرلمانمنتصدربقرارات

كما،الولايةلمحاكمفيدراليةسلطاتتخولأنالفيدرالية

نشأتأستراليا.أرجاءكلفيمحاكمتنشئأنلهايجوز

.ام769عامأستراليافيالفيدراليةالعلياالمحكمة

القضائيبالتحقيقتقوم.الخاصةالفيدراليةالمحاكم

أجهزةوتشمل.متباينةكثيرةمسائلفىأحكاموإصدار

علىالرقابةولجنة،الأستراليةوالتحكيمالتوفيقلجنةمثل

اللجانهذهوإجراءاتوسلطاتتشكيلويختلف.الأفلام

.أخرىإلىلجنةمنشديدااختلافا

مضى،فيمايباشرالملكشورىمجلسوكان

ضدالاستئنافاتنظرفي،البريطانيللتاجالخولالامتياز

الأسترالي.الكومنولثمحاكممنالصادرةالأحكام

خلالفيهاويفصلتنظرالاستئنافاتهذهوظلت

الملكشورىلمجلسالقضائيةاللجنةأمام،طوالسنوات

القرنمنالسبعينياتفىقانونصدرولكن.بلندن

المعقاضينقدرةمنكبيرحدإلىضيقبأستراليا،العشرين

مجلسأمامالاستئناففي(،الدعوىفي)الخصوم

تشريعاتصدرتأم869عاموفي.المللثشورى

الاتحادوبرلمان،الإنجليزيالبرلمانمنكلمنمكملة

تمامابموجبهاألغيالختلفة،الولاياتوبرلمان،الأسترالي

أضحتثمومن.الملكشورىلمجلسالاستئنافحق

المحكمةهيأستراليافيالنهائيةالعلياالاستئنافيةالجهة

الفيدرالية.العليا

والمدنيةالجنائيةالأحكام

الأفرادعلىالمحاكمبهاتحكم.الجنائيةالعقوبات

جنائية.جرائمبارتكابالمدانين

فيالمحاكمتصدرها.المدنيةوالأوامرالأحكام

بتنفيذالأوامروتصدر.ملزمةأوامروهي،المدنيةالقضايا

نألهاويجوز.عليهالمحكومالمدينعلىبالقوةأحكامها

وأعينيا،تنفيذاالعقدبتنفيذعليهالمدعىلمالزامتحكم

تصدرأنأوعمل،عنالامتناعأوعامواجبتنفيذ
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والالتزاماتالحقوقوجودعدمأوبوجودتقريرياحكما

بها.المدعى

القضايا،منمعينةأنواعفيبالنظرالمحاكمبعضتخول

فىللتركةمديرأوللوصيةمنمذبتعيينأمراتصدرثمومن

وتنفذ.المتوفينالأشخاصبتركاتالمتعلقةالإجراءات

عنيمتنعمنبسجنالأوامرلمحاصدارأحكامهاالعلياالمحاكم

المحكمة.ازدراءبتهمةالتنفيذ

أمشراليا،فيالسجونمنكبيرعددهناك.السجون

تابعةسجونهماكفليس،الولايةلإدارةمنهاكليخضع

بالسجنعليهالمحكوميقضيلذلك.الفيدراليةللدولة

سجونفيالعقوبهمدةالفيدراليةالمحاكمبوساطة

.الولايات

والمحلفونالجزئيونوالقضاةالقضاة

لمحامونوا

الفيدرالية.والمحاكمالولاياتمحاكميرأسونالقضاة

منعددا،والمحليةالفيدراليةالقوانينمنكلوتورد

القضايافيللفصلكافيااستقلالآللقضاةتكفلالنصوص

ويعين.للخصومتحيزأوالحكومةمنضغطدونبحرية

ولاالتقاعد،سنبلوغهمحينإلىأوحياتهمطوالالقضاة

أداءعنالعجزأوالسلوكسوءبسببإلاعزلهميجوز

العمل.

والمحاكمالعلياالمحكمةيرأسون.الفيدراليونالقضاه

الفيدراليينالقضاةالعامالحاكمويعين.الأخرىالفيدرالية

توصيةعلىبناءوذلك،السيادةذاتالاتحاديةالدولةباسم

الفيدرالي.الوزراءمجلس

بالولاياتالعلياالمحاكمفييعينون.الولاياتقضاه

الصناعية.كالمحاكم،الخاصةوالمحاكمالوسطىوالمحاكم

مجلستوصيةعلىبناءالقضاةولايةكلحاكمويعين

بالولايةقاضمنصبفييعينأنولايجوز.الولايةوزراء

.المحترفونالمحامونإلا

والقضاة.الجزئيةالمحاكميرأسون.الجزئيونالقضاة

معظميحتلواأنكادوا،القضائىللعملالمتفرغونالمحترفون

أداءفيالصلحقضاةبهايعملكانالتىالقضائيةالمناصب

الكثافةذاتالمناطقوفىالدنيا،بالمحاكمالقضائيةمهامهم

الولايةحاكمويعين.الخصوصوجهعلىالمرتفعةالسكانية

العامة،الخدمةبسلكالموظفينبينمنالقضاةهؤلاءعادة

المترافعينالمحامينصفوفمنللتعيينحديثاالميلازدادوإن

والاستشاريين.

المدنيةالقضايافىبالف!ملالقضاةأولئكويختص

وأالقضائيالتحقيقمحاكميرأسونوهم.والجنائية

وأالعادلةالإيجاراتمحاكمأوالأحداثمحاكم

للجرائمالكومنولثمحكمةأوالرخصمحاكم

.الصغرى

منعاديونأفرادهمالكومنولثفيالصلحوقضاة

التصديقمثل،صغرىقضائيةاعماللاداءيعينون،الشعب

الفنية،الناحيةمنويمكن.باليمينالمشفوعةالإقراراتعلى

نأبيد،الدعاوىبعضفيللفصلالجلوسالصلحلقاضي

.قاعدةمنهأكثراستثناءأضحىهذا

القضايامنكلفيالقراراتيصدرون.المحلفون

الجنائيةالقضايافيالمحلفينهيئةوتتكون.والمدنيةالجنائية

القضايافيالمحلفينعددويختلفعضوا.عشراثنيمن

.وأخرىولايةبين،المدنية

فيتنظرالتيالمحكمةتتشكلالولاياتكلوفي

من،معينةشكليةإجراءاتتتطلبالتيالكبرىالجرائم

المحلفينالقاضيويرشمد،المحلفينمنهيئةمعيجلسقاض

الأدلة،قيمةبتقديرالمحلفونويقوم.القانونيةالمسائلفي

بناءيقررونثمومنالقضيةوقائعمنالتحققويحاولون

مذنب.غيرأومذنباالمتهمكانإذامامنها،الثابتعلى

الحكمالقاضيأصدر،بالإدانةقرارهمصدروإذا

بالعقوبة.

القضيةفىالقراريصدرأنيجب،الولاياتبعضفي

خلالالاتفاقيستطعوالمفإن.المحلفينلماجماعالجنائية

أمرويصدر،إصدارهمنالمحلفونيعفى،محددةفترة

جديد.منالمتهمبمحاكمةالمحكمة

للقوانينأستراليافيالمحاماةمهنةتخضع.المحامون

المحامينأعمالتخضعولا.ولايةكلفىالصادرةواللوائح

للمحاميويجوزبها.خاصلتنطمالفيدراليةالمحاكمأمام

اسمهكانمتي،الفيدراليةالمحاكمأمامالترايخعالولايةفي

العليا.بالمحكمةالعاملينالمحامينبجدولمقيذا

بعضيختصأنعلىالعملجرىالولاياتبعضوفي

بمزاولةآخرونيختصبينما،المحاكمأمامبالترافعالمحامين

القانونية.الاستشاراتأعمال

أساساالإجراءاتمحامويقوم.الإجراءاتمحامو

شؤونهمأداءفىومساعدتهمللعملاءالمصحياسداء

الملكيةنقلعقودبصياغةيقومونوهم.الخاصةوأعمالهم

يجوز.التركاتإدارةبأعماليقومونكمارالوصايا،

يقومونلكنهمالمحاكم!،الترابأمامأيضاالإجراءاتلمحامي

محامإلى،الاعلىالمحاكمأمامالمرافعةمهمةلمحاسنادعادة

مترافع.

الدفاعمحاميعليهمويطلق.المترافعونالمحامون

أيضاويقومون.المحاكمأمامعادةبالترافعويقومونأيضا،

يقومونكما،القانونيةالمشاكلفيللعميلالمشورةلماسداء

فيتقدمالتيوالرد،والدفاعالدعوىعرائضبصياغة
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الأدشراليةالمحاكمنظام

الفدر(ليةألمحاكم3

7حدكاالعلياالمجاكم3د3333

الأسئرالميهالغيدرالميهالمحكنمة3

الناح!هصحاكم

الجزئيةالمحاكم

المحليةالمحاكم

القضاةمحاكم

القضاةمحاكم

السوقمحاكم

المحليةالمحاكم

الولالةمحاكم

الولايةفيالدلياالمحاكم

الوسطىاعاكم

الجناثيةالمحاكم

الولاياتمحاكم

المدليةالمحكمة

الولاياتصحاكم

الدفيااعاكم

الجتائيةاعاكم

الصقرىالجرائممحاكم

المحدودالمفاءمحاكم

المدنيهالمحاكم

الأحداثمحاكم

التحقيقصحاكم

أكثرقانونيةمحرراتوإعدادالمحاكمأمامالمعروضةالقضايا

تعقمدا.

وأحدالبرلمانفيمنتخبعضوهو.العامالنائب

عامة،كقاعدةالعملوجرى.الاتحاديةالحكومةوزراء

الولاية،حاكمأوالفيدراليالعامالحاكميقومأنعلى

رئيساوالفيدراليالوزراءرئيسمنتوصيةعلىبناء

القانونرجالأحدبتعيين،الولايةحكومةوزراء

هذافييعينأنيجوزذلكومععاما.نائبا،المحترفين

العامالنائبويعد.القانونيينغيرمنشخصالمنصب

الاتهامممثلىويشارك،للحكومةالقانونىالمستشار

تشكلالتيالأفعالفيالاتهامتوجيهسلطة،العموميين

بممارسةالعامالنائبيقومأنالنادرومن.كبرىجرائم

تحريكقبلموافقتهيعطيأنيجبلكن،بنفسهالاتهام

الجرائم.بعضفيالاتهام

تاريخيةنبذة

المنفيينالسجناءمنجماعةأولاستقرتعندما

تحملكانتأم،788عامسيدنيخليجفيوالمستوطنين

الحكومةقررتالبدايةومنذ.الإنجليزيالقانونمعها

وليساستيطانهوأمشرالياعلىاستيلاءهاأنالبريطانية

أنهمفهومعلىالأسترالىالقانوننشأهذا،وعلىغزوا.

الأدمشرالية،القارةأراضيمنجزءأييملكمنهناكليس

الأصليين.للسكانحقوقبأياعترافلاوأنه

علىالاستيطانيالقانونيالنظاماقتصر،البدايةوفي

والحراسالمنفيينالسجناءبينالنظامعلىالمحافظةمجرد

الصرامة.شديدالعقابيالنظاموكان.العسكريين

سلطاتذاتعسكريةمحكمةالجنائيةبالمسائلواختصت

التيالسائدةالعقوباتوكانت.الأهاليمنهافزعواسعة

الشنق.أوالجلد!ماالمحكمةوقعتها

ولايةفيعليامحكمةأنشئتأم481عاموفي

القضايادونالمدنيةالقضايافيللفصلويلز،نيوساوث

القانونتطبيقانتشارعلىإنشاؤهاوساعد.الجنائية

.المستعمرةفىالإنجليزي

للمحكمةخولت،أم828عامإصلاحاتوجرت

النظامونسقتووسعتالجنائيةالقضايافىالفصلالعليا

قانونصدورعلىوترتبويلز،نيوساوثفيالقانوني

القانوني.الإصلاحمنمزيدام828لسنةالمحاكم

لمحاصدار،مستعمرةلكلبعد،فيمابريطانياسمحت

أضيفتثمومنتعنيها.التيبالمسائلالخاصةالمحليةقوانينها

مجموعةإلىقواعدمنالأستراليةالمحاكمأحكامحصيلة

تملماولكن.البريطانيةالمستعمراتفىالساريةالقوانين

وبدأت،المستعمرةالمقاطعاتفيتشريعيةأجهزةتشكيل

التيالقوانينبينتعارضنشأتشريعاتها،إصدارفي

الإمبراطورية.والقوانينأصدرتها

عامالمستعمراتقوانينصلاحيةقانونصدرلذلك

المعارضةالأستراليةالقوانينبموجبهألغيت،ام865

،ام109عاموفي.الإنجليزيالبرلمانمنالصادرةللقوانين

الكومنولثولاياتلتصبحالستالمستعمراتاتحدت

ببرلمانهامحتفظةالولاياتمنكلوظلت.الأسترالي

الخاصة.وقوانينهاومحاكمهاالمستقل

فىالقوانينإصدارسلطةيملكفيدراليبرلمانأنشئ

الكومنولثولاياتجميععلىتطقمعينةمسائل

ذلكفيبما،فيدراليةمحاكمأيضاوأنشئت.الأسترالى

النهائيالاستئنافجهةتعدالتيالفيدراليةالعلياالمحكمة

أستراليا.فيالقضائيةللأحكام

السجن؟؟القانون؟الطلاقبمالجريمةأيضا:انظر

لشرطة.ا
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المتريالنظام

دلقيامتستخدمالوحداتمنمجموعةالمثريالئظام

الزمنأوالحرارةأوالطولكقياس،القياسعملياتمنبأي

نظامأيالبساطةحيثمنيضاهيهلانظاموهو.الوزنأو

العلومحقلفيالعاملونفيقوم.الآنحتىاستخدمقياس

بقيةيفعلمثلماالمتريةالوحداتمعستخد!نبقياساتهم

.البلدانمعظمفيالناس

منمجموعةأيديعلىالنظام!هذااستحداثتم

عشرالثامنالقرنمنالاخيرالعقدفيالفرنسيينالعلماء

هيئتهفييسمىوهو.مراتعدةمراجعتهوتمت،الميلادي

التسميةأما.للوحداتالعالميالنظامباسمرسمياالحالية

ا!لتر.،الأساسيةالطولقياسوحدةهوفأصلهامتري

المتريالنظاماستخدام

بتصميمهالمتريالنظاماستحدثواالذينالعلماءقام

نأغيرومحكما.منطقئاوجعلوهبأغراضهميفينحوعلى

لبضعفقطيحتاجالعلومحقلفييعمللاالذيالفرد

اليومية.حياتهفيالقياساتلأخذمتريةوحدات

نظامتستخدمالأقطاربعضكاشماقريبوقتإلى

منالمصاعببعضفتنشأالبريطانيةالإمبراطوريةمقاييس

النظاموحداتإلىنظاموحداتمنالتحويلإلىالحاجة

المتريالنظاماستخدامفيالتولمحيتمأنبعدولكنالاخر.

الناسيحتاجفلامالوفةتصبحوحداتهفإنقطرأيفي

نظامين.بينالمتكررللانتقال

فهوبمسببينإلىالمتريالنظاماستخدامسهولةترجع

تتزايدالمتريةالوحداتأنأي-العشريالنظاميتبعأولأ

01للمترالمثالسبيلفعلى.بالعشراتالمقدارفيوتتناقص

تسمىأجزاء01وللديسيمترديسيمتراتتسمىأجزاء

فلاالبريطانيالنظاموحداتبينالعلاقاتأما.شيمترات

واليارداتالأقدامترتبطفمثلاواحد،عددعلىتقوم

الأقدامبينيربطالذيالعددهو21بينما3العددبوالمسطة

.والبوصات

مبنيةالمتريالنظامفيالقياساتجميعفإنكذلك

البريطانيالنظاميحتاجبينماأسا!مية،وحداتسبععلى

القياساتإجراءلمجردوذلك،وحدةعشرينمنلأكثر

زيادةالمتخصصةللأغراضالقياساتوتتطلب.المألوفة

الأساسية.الوحداتهذهمنالعديد

النظاموفي،عشرينظامالمتريالنظامالع!ثري.الئتظيم

منهاالأصغرالوحدةأضعاف01الوحدةتكونالعشري

ديسيمترات.01المتريعادل،المثالسبيلفعلى.مباشرة

بالوحدةعلاقتهاتبينبادئاتالمتريةالوحداتولمعظم

الوحدةعنالنظربغضالمعنىنفسبادئةولكل،الأساسية

علىالقياسسهولةمنيزيدالاتساقوهذا.الأساسية

المترية.الطريقة

يأمضاعفاتلتبيانالإغريقيةالبادئاتوتستخدم

هكتوالمثالسبيلعلىأكبر.الوحدةفتجعلأساسيةوحدة

اللاتينيةالبادئاتأما.مرةألفتعنيوكيلومرةمائةتعني

فتجعلهاالأساسيةالوحدةقواسمعلىللدلالةفتستخدم

ويتضمنبتعنيوملىأإتعنيشتيمثلاأصغر.

الأساسية.بالوحدةوعلاقاتهاالبادئاتكلالمقالهذا

افرض.العشريالنظامبساطةيوضحالتالىالمثالولعل

لكيوذلكما،حجرةوعرضطولقياسفيترغبأنك

للنظاماستعمالكعند.بالمقياسالأرضيةخريطةترسم

نأمثلافتجدياردةطولهابعصاالحجرةستقيص!البريطاني

والبوصات.والأقداماليارداتمنوحداتهيئةفيالطول

نأعليلث،فحعسبوالبوصاتبالأقدامالمسافاتولإيجاد

3الحجرةطولأنافرض30فىاليارداتعددتضرب

01يساويالطولهذا.بوصات6وواحدوقدمياردات

.بوصات6وأقدام

البوصةتمثلأنتقررقد،بالمقياسالرسمولتجهيز

العشرةتمثلعندئذ.الحجرةمنقدماالرسممنالواحدة

ولكن.الرسمفيبوصاتبعشرالحجرةطولمنأقدام

علىللحصول21بالعددبوصاتالمستقسمةمنلابد

نأوبما.الرسمعلىلتمثيلهااللازمالبوصةمنالجزء

الحجرةلطولالرسمفىالصحيحالقياسيكون-أا2-6

بوصة.201هو

هو3الحجرةطولأنمشجدالمتريالنظاموباستخدام

جعلتوإذا.م.23تكتبهأنولمامكانكوديسيمترين،أمتار

فلإيجاد،الحجرةمنمترايساويالرسمعلىديسيمترا

نأإلاعليكماالحجرةطوليعادلالذيالرسمفىالمقياس

الفاصلةتحريكإنوحيث.عشرةعلىطولهاتقسم

العشريالعددقسمةيعنىلليسارواحدةخطوةالعشرية

يأ،ا.تم.23هوالرسمفيالطولقياسفإن،بعشرة

ديسيمترا..23يعادلماوهومترا.32،

منالمتريالنظامقاعدةتتكون.المتريةالقياسوحدات

معظمفيفقطمنهاأربععلىونقتصر،وحداتسبع
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المتر-ا.اليوميةحياتنافينؤديهاالتيالقياسعمليات

الكيلوجرام2-.المسافةأوللطولالأساسيةالوحدةوهو

سطحعلىوزنهأوالجسملكتلةالأساسيةالوحدةوهو

الأساسية.الزمنوحدةوهيالثانيق3-.الأرض

يقوم.الحرارةلدرجةالأساسيةالوحدةوهي-الكلفين4

باستخداممترياالحرارةدرجةقياسعندالناسمعظم

مئويةدرجةكلفينوحدةوتساوي.المئويةالدرجات

لقياسالنظامينهذينفيالابتداءنقطيأنغير،واحدة

.مختلفتانالحرارةدرجة

ذاتفإنهاالباقيةالأساسيةوحداتالثلاثأما

وهي:والمهندسينالعلماءلدىمتخصصةاستخدامات

الكهرباء.فيللقياسالأساسيةالوحدة5-الأمبير،

فيتدخلمادةأيلمقدارالأساسيةالقياسوحدة6-المول

وهيالقياسيةالشمعة7-.غيرهأوكيميائىتفاعل

.الإضاءةشدةلقياسالأساسيةالوحدة

قياسىمعيارإلىبالرجوعأساسيةوحدةكلتعرف

هذهعنمعلوماتعلىوللحصول.بالضبطقيمتهايحدد

وحدتينالمتريالنظاميضم.كذلكالقياسانظر:المعايير،

القطريةنصفالزاويةهماالزوايالقياسإضافيتين

الزاويةانظر:(.الفراغي)الراديانالإستراديانو)الراديان(

القطرية.نصف

المتريالنظامفيالمتبقيةجمئالوحداتوتتكونهذا

السرعةفوحدة.الأساسيةالوحداتمنأكثرأواثنينمن

الوحدتينبينتجمع،الثانيةفىأمتاروهي،المثالسبيلعلى

التركيباتهذهمثلوتسمى.والزمنللطولالأساسيتين

مشتقة.وحدات

الشائعةالقياسات

اليوميةالحياةفيالقياسعملياتنصفالجزءهذافى

عددنقدمالامثلةوفي،المتريالنظامباستخدامتجرىالتي

وللحصول.بالتقريبمتريةوحدةكلفيالبريطانيةالوحدات

والمقاييس.الأوزانعنالمقالانظرالدقيقةالتحويلصيغعلى

المتريةالوحداتتناق!أخرىمقالاتأيضاوهنالك

سبيلوعلى.والمهندسونالعلماءيستخدمهاالتيالخاصة

الطاقة.انظر:،المثال

الأطواللقياسالمتريستخدم.والمسافةالطولقياسات

.الكبيرةالأجساممنشابههماأوجدارأوحبلطولمثل

العرضخطأوجبلارتفاعلقياسمثلايستخدمكما

الأطوالأما.الياردةمنبقليلأطولوهو.طائرةلموضع

ويعادل.بالمليمتراتأوبالسنتيمتراتفتقاسالقصيرة

يمكنالتيالأجسامومن.البوصة!حواليالسنتيمتر

منشابههاوماوالأقلامالكتببالسنتيمتراتقياسها

البوصةمن!تقريبافيساويالمليمترأما.الصغيرةالأشياء

الخردواتوقطع،الفوتوغرافيةالأفلاملقياسويستخدم

الدقيقة.الميكانيكيةوالأجزاءالصغيرة

المدنبينكالتىالطويلةالمسافاتوتقاسهذا

أماتقرلما.الميلفيمترالكيلوويعادل.بالكيلومترات

نفسهالشارعفيمبنيينبينالمسافةمثلالقصيرةالمسافات

بالأمتار.فتقاس

المساحاتعنمعلوماتلناتقدم.السطحقياسات

أرضيةلتغطةاللازمالبساطكمساحةالأشياء،تغطهاالتي

المربعةبالأمتارالمساحاتمعظموتقاس.المربعةبالبوصات

ضلعهطولمربعيغطيهالذيالسطحهوالمربعالمترحيث

المربعة.الياردةمنبقليلأكبرالمربعوالمترواحد.متر

المربعةبالسنتيمتراتصغراالأكثرالمساحاتتقاسكذلك

المربعة.المليمتراتأو

باسمتعرفبوحداتأحياناالأراضيوتقاس

وأمربعمتر000.01الهكتاريساويحيث،الهكتارات

مساحاتأما.تقريبا(إنجليزي)فداناكر22يعادلما

بالكيلومتراتفتقاسالأقطار،أوكالمدنالكبيرةالأراضي

اكرا742حوالياللربعالكيلومترويساوي.المربعة

مربع.ميل+أوحوالي

مقدارعنمعلوماتتعطنا.والسعةالحجمقياسات

حجمفقياسما.جسميحدهأويشغلهالذيالفراغ

سعتهومقياس،الصندوقكبرمقدارعلىيدلناصندوق

كلويقاس.يحويهأنللصندوقيمكنمامقدارعلىيدلنا

وأالمكعبةالأمتارمثلالمكعبةبالوحداتوالسعةالحجممن

حجمهوالمكعبالمترحيث،المكعبةالديسيمترات

المترويساويواحد.مترفيهضلعكلطولصندوق

مكعبة.ياردة31وحواليمربعديسيمترا!...المكعب

تسمىبوحداتللسوائلالسعةقياساتمعظموتقدر

وينقص،مكعبديسيحترااللتريساويحيث)اللترات(

نذكرالأصغرالوحداتومن.جالوناعنقليلا

اللتر(.منأ).!والمليلتراللتعمن011)الديسيلتر

3(.)سمواحدامكعباسنتيمتراالمليلترويساوي

واقعفيليستالجسمكتلة.والكتلةالوزنقياسات

الجسمارتفاعبتغيريتغيرالوزنإنإذ،ثقلهأووزنهالأمر

مقياسيطابقالكتلةمقياسولكن.الأرضسطحعن

مستوىفيالأرضسطحعلىالجسميكونعندماالوزن

نأغير)كجم(،الكيلوجرامهيالكتلةووحدةالبحر.

الكيلوجراميعاملونالمتريالنظاممستخدميمعظم

.وزنكوحدة
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علىالمتريالمظامفيوالمسافةالطهولقياساتتبنىوالملسافة.الطول

منأومنهعشريةكسورإماوالمسافةالطهولوحداتفكلالمتر

والسنتيمترالمليمترنذكرالاممتخدامشائعةالوحداتمن.مضاعفاته

والكيلومتر.والمتر

تفري!ايعادلالواحدالمليمتر

الورقمنثقابعودصمك

.المقوى

يحادلالواحد- الشتيمتر

مكعبمنواحدضلعطول؟و

دالتقريب.سكر

منمجلداتأربعةطولتفريسايعادلالواحدالمتر

يلتصقبحيثصفتوقدالعالميةالعربيةالموسوعة

الذيالمجلدمنالأسفلبالحدالمجلدمنالأعلىالحد

.يعلوه

المسافةتفرلئايعادلالواحداليهلوقر

دقائق.1،فىمشياتقطعهاالتي

صؤ!الدقيقة

دقائق01

الوحداتمقدارإبرازعلىتساعدناالتاليةوالصفحةالصفحةهدهفيالأشكال

النظاموإلىسالتحويلعلىالمتريةالتحويلجداولتعيشاكماالمألولة،المترية

.المتري

المتريالنظامفيالس!برالمساحةقياساتتبنى.واللساحةالسطح

الوحداتومن.المربعةبالوحداتتقاسالمساحةولكنأيضاالمترعلى

الهكتار-المرلغالمترالمرلغ،السنتيمترنذكرالاستخدامشائعة

المربع.والكيلومترمربأمتر000،01)

يساويالواحدالمربعالسنتيمتر

.تلفونجهازفيزرمساحةبالتقريب

بالتقريبيساويالواحدالمربعالمتر

.أطفاللعبحظيرةمساحة

قليلايقلالواحدالهكار

ملعبينمساحتيمجموعمن

ملعببنأوالأمريكيةالقدملكرة

الرحبي.أوالفدملكرة

المربعاليهلومترصدقاي!01"-!2د
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593المتريالنظام

المتريالنظاموإلىمنالتحوللجداولالمادةمقدارأيالكتدة،علىالمترياوزنقياسيبنى.والكتدةالوزن

روورلأ؟كا*7برسءء3بز!ءىزولاكا3ءكا*كا!3!?!؟?-!لإصووء!7ع-؟!س؟3لألالإ؟بم!ل!من،الجرامهى،للوزنوكذلك،للكتلةالمتريةالوحدة.الجسمفي

،س!رز*كالم؟!ل!-!!/?عخء!ءء3ش3ىدزو3؟-ع!!!صكا!+!!ش-ءكش!ور؟!س3يز"عءيرلأ!33صير---!7ءعورء،كا-7!!عص؟خع؟؟عزر+عس3*عء

ض!!!كا!سبن*"؟!،شبر-!3!ءد-؟بمعءرز!ء!1+ير!ق!7خ!عزو!؟؟!؟ىفيكا؟!!؟!!*ءكأ!زرىبر؟او،لأؤلإءثنه!ءألم4؟"سالأ...)المتريوالطنالكيلوجرام،الجرامالشائعةالوزنوحدات
!ورعضءلأ!،لم-جميج!ب!غ؟ء؟ك!شلإ"؟!ضير-ىكا؟جمال!!؟3ء!؟7،3أينء!ئر!سسكاخى3؟3لا،ىفئلأ*كايمد4!ءلأ

؟ء؟ض!لا/يريرفيكا!،؟عكا!ض!!ض+ء3!!-ء؟ع!!ءعلإ7لم!!!لمع!7ء-طء+!ر،!يم!؟حبم؟نم!3،"بز3لارز!؟!قي*ء؟3!رءبرء!23كا!!كابر4/اكاعبز!.؟لأبخبر3س0(كيلوجرام

+ئرو"3ص!-يزير"خ!رزشلأ!!كاءكا.!ى!لألأ؟-؟!ءلأ!دءكأ!كالأع-ىكاكا!73

ص3يررر!برسص؟!3!ء،خء/ئرير!/!لأ-ع!ء؟شكاسلأ-زر+بر!لى!ين/!لىكأى3يشش:!3؟ج!4ء3؟ء!كاض4لاو!عس7؟لأ؟!!صص،ى-لأ!!!ع!!ص

عى-37!!/!ءوكأ؟كاتر!!بر?كا؟3!ص؟-؟--ع!ءكالمى!و-ى-؟-لاير!!لأ3بم7لأ-لمكأ!*؟كا3

لأ؟غ!؟؟3!لأ!كأ!!4ع?ع--لا!!؟-رر7لاع،-3ىكاكاص!كاكالأ؟!كأير?؟+4ءكا-!كاكأ؟ع!!7كلشا!في43عكا!و-عشلأ!،
بر3ينشى-!ير!كاكادىزرء!غ3؟كاخ!3؟ءكا؟?دعيرء?374ء!بمير!؟!7!ء!!ىور؟ى؟-؟!ءيرصل!-4ء!؟

كا+كالإكا!.!سءع؟ترقيس!!عد!!ور-ع3س3كايركا!!بر!4؟!كا؟رر!7خل!!ير؟حمكلءبربرىكاى؟كا،دى!يرء؟ج!3?!!!ش؟"!يرىير-سجكاعكا!ىء!7علأ

في!صشبرصيركاس?!؟4ررء؟د!ء7!ع؟ىفي،!!-بر؟ير؟،ىىلا73ىء!4،ءا-ء!*-؟37؟يربرء?!يرءس-؟!لأ-!ل!3!؟7س!3بر!!ورءلاء3!لأ!3سعسكا!!لا!!-ل!!7ء7كا

يىىبز!؟عءكاءضغبم؟قف!!!عء-ء-،ئر؟!زر!زر!كاس-ء!-ثلا*د!؟ء!لالا-عزر7ي؟*ير!!علأئر!س؟ءء!،خلا77؟سع؟ئر!،يرلا77كا+7عينء!ور!ى+--؟كاكا3!لآ

!ء؟!يم!!؟ءع!33-حء-عء!؟77ء!!-!؟-ء2!4!3!!!!ء!!!-ى!7عءسع؟3ىيم-س!!!!كيئ!3
زو!كأكا!?سيرءكاعيرع!!لا!حزرئمبرور3كاكايريرء7ء/زر!عبررزكاءصىعلأ!!س3صء؟كاى-7!+س!لاءعصى.3كا؟حسسكا

!يرى!!!ص3كاء!بى3ش!ء-لألأ-ء-؟و-س!؟!ءصس+كا-!--كا،--!لأ!كا3،لا؟4لاكا-ءو،كا!!-ىكا--ع!--علأ-3ررير*!ل!33كا

ءصع!!ش-كاكاءزرعءىص!كاشصزرعي،7؟3-!!-؟!!سى!-لإ؟!؟-كا!لا-عء!س7؟!7،!ى،ء3--?+ءع-7لايرء-

!ء*ب7!!-كححتهفئهؤ4ث!سيزء7!زركاس!!يم،؟ىع!+?،!ء!ئربرضلإ،سئنكا-!!ىتنيرع!ءىكاكي3?!دلأ؟ح---!لأ-رزكا!ء--ي؟ىير! صبر!ءخكابربخبر743-ص!عتر!لأ4!كأخ!يرسء!!--3كأ!*بن3يرءى،ء؟!؟!ي!رر،!ع*؟+3خ!لاكا-كأعكاولأبركاورء!ج،3حكأخقي*"!جم!3!ررء27ي11الواحدانجرام!عكا!ع،!،.،،

عير!!!؟في*%أ-7لأكأىل!!-ى؟خ4!--ء-!؟!3!!!ىورش37؟؟!ضس7ء؟7عء

كاخبمي"؟ء3؟ض!لأ؟ير*خء!فئكا\؟صكا!3ةيملح؟!؟؟شبر3بن3--!-!رر!،؟!ي!ءلأ-!ى!كا!يرح7س*؟4كا3/!ء"3،ص!لأ
!!!يرزر!؟!-!-،؟!رز،ء!فيجدطفيفي-!كي-!ع؟!!*3ء7رزبر-!كابم!!!؟!3!،؟!،-ط!!ء!لاء!!!?لإكأء!يزلمء!7؟-3،-ع7لا7في!نم!كأئرأئ!ش!3.لمةماآؤررزرزل!ا3تمر

!!كا!!يىءبر-؟-ءبمء!حثغ!بن!لاع*يز?!ح-ء!3-"؟-ئنءسبنتنرز/!*7عضزوكا!!يررر!ءء-ور!!!لاصى"!؟!ش-ع!ءسضء-7?7؟س!3ء!-لا

بر!في!!؟شء!و!بر!---!ءىجء،ىقيش!!!2!!!؟حع؟!7ء؟خكاوس!قلم!كاخ!لالملاش\بررء3ير؟سوعلأ33عشكا!ض*!؟ع؟ء4ي!سعوركالا--!حمكل3

،!بم!سبر؟سيرضيه!همثقيهثبز؟كتنه!لأور!ءلأ!برش+في!!فيبميرورفي!ء؟صءقيلإ*7!ءكابرجم!برنرص!ش!!ء!ءينلإكا!س4ئر-كا"ىىءش؟!!لأ!بمل!كاع7-ء؟ىلمشفىجمهبمافيا؟؟ل!ل!بر-لأ

؟!3!يرأ!غزر!ئم3؟/!لا-؟ش?،-!-!ى!*،!؟-!لا؟ءبريم/-!!عخ!ء!؟ء!\!73س!!زر!غ-!-!-ى"!ص!ير-ير-ع؟صير؟*خ-سش!برزوش،"!ع؟؟لايرءص-7؟غكاكا-ص-ء3

زر!!كألاجكاصستم،كاءءد!فيابر-رز؟3و/?ى-خقي*بركاىعىزر-!عءس؟لأ-!ينزر-ير3لابمبم3؟37؟يرلأء؟3!علأ!!سرر!ررعصكابر؟!ئ!-؟!لأكا!كا؟?؟ء!؟س3؟-كا

كاع؟شير؟لم!ل!!بربيثئهبر*خكاكأ--2؟خكاكاىلمضكابر!صلإ،!*س/يهي!كأيزش.كأ!3لح!!7!قي3د!كالأ77يرسج-؟ءسلا؟!سممبحثو

كا!ور؟!!3بر؟7بر؟ع؟!كاير!س!7ى!!خ!-زرزرسكابربر-7بركا!كا!-لإ؟ش،-ير*ىتزصحبهثيمبر!ءقى؟!ش!لآ!د!كاء343!!--3؟"زوصلأ!7بركاعلأ!ش3؟4؟3?3حكالا3

ى-؟ير*:/،7عبرخ!:!حج3!؟بر!!3ء؟تملأ-ح!7،!7؟عتربر3ىءعئم!خء3!3؟د؟وفيقءجشء!ء؟ش3!؟"-ص!كا4-ىير؟!كا!ع؟سئرء!كا
7ءفي!ءزو؟ووزر-ص!كأعى!جظء!علا!+"3!يرء!كاص?ير7ع!زر!!!-3ص"!؟و!؟ء7ء!!-!زر!كاسدزر"بزضتخييمبتئز؟،ثت!3!،!!ءضزوتم-4كا

17ى!يكا-صزرس!طئنكا!!ء!!ء-ع!!؟3!!صلأ-؟3ص!ق!بر!!ير"7?ى،!عكا!(خزوص!-3ى/ش7ءش7لأعء!سص3لألملأ-7ع7ص-خ7؟؟غ!

*ير؟!صدء-يررز،عص؟!-بر-كاعصعزر؟ير3خ!-!،ءىكأتىء؟!ع3-بم-!!عءى!7رزأكأ!و+خ؟!!كاص!بركا377"س!!4!!ععدىء3ء!ررلأ؟.ىكا!!و؟غلا-ل!!*ءلأس

ئج؟،3!يرىئرءيرىخ!ح!ك!كلسك!لإئمث!!!؟؟سلأء-؟!د!7ءىءق،/ير7!ع-سخكأ؟كأس؟.-1"غ،ء/1كا!ء!كا!،و!زو7/ضخعكا-ير4ير-!ع+7?!!؟حثئ!دشص

؟?صء3عيم!73-،لأ+2-ض؟ير"كا-،كازو!3،كاير-!لأءكأ3!9ير!خ!*،يرشص؟ح-ء!كا--3ءكاكا!3-؟ع"-.د!-!د!ىو!3!د7

3-!*!كابر؟7ء!؟!!ص،ير.ينبرزوير?فيىع"3!!ئمجيم-يركأء33ءكا/كا"/حع!ش!سكا،يركا!قلأ+ئر!ءبر"ع!؟ىء!!4عئن3--زر-ع،3!---،!؟سكا-7دىيئزر7يروكاء3-

صء!الملأيخ3؟ع!؟سحمبمكقلاكأرر!،ص!؟؟كاش3-4؟؟علا*ع!2؟ع!ء،!+!ى*ل!!ض!!في!!فيكأ!!خىع-كاخ-؟صعءفي!*3عصكدفئ،ثض!!!ع؟،في!،لا3

؟؟و؟غضقيئنصبربربركأء؟ء!-؟!!بر!!ينرز!!ءور7،-بر!سزر!؟برع!؟كاص،لأ!3-،ش*!؟كايم-3برى3!لا+4خىءير7-كاءكاعء-بهكللوعع!؟3

ءكايرلحكأ-عير++؟+!،ءئر،زريص!برلآ؟!!-ء!و:برقيسزر-،وخ*؟ير!!!!؟يرير؟بر!!لمجم!-!يرفيى!كا-حل!!4ترلآ*3+!-3ءح3ض!ء!!وير؟،7د؟غ-!كاخ!!ء344

ء!لا!ص!-؟؟زرى!سرويزبن؟لأ؟؟بر"ررلم3؟ء!7(لمءس!!-وركاشلا?ى!*؟س!33س؟!عح3-ء!كا!7"لمكالألأ33لأجكا!يرولأ-ض!!في7-.لم-؟7ء!--ع-ل!يساوكأ2لوإعدنجرابمالكميو

!!يمصءعي!--؟ء!؟!ء!برى7د،ستىىء-بر-كاس!ع3ير-،-!كا!سءئربر!!4*3؟؟*ءلاصع7لاى

ع-!-ع!!"-؟ءلأبر!-ء!!ء-ع--+كالأءعبر!ابخجت!حلأبئثجي!يخرزفي-3،زرعمنورور023رزفىلمرلسا.،.
؟ير-؟7؟ششكالإرر؟غزرفيبمل!تريرءكأ!7،2عيزلألإلأل!+لإ7!ء،!يرص-ينعءعء،برء-شبركاكأ!ير!؟بر--!!رز-سء!سع-يزى7؟خأل!3""-لأ

لاكا؟*7ع37+ءىكا.7كا3ورء3و7*!ءلأد+!كا/!؟!لابر!؟7؟"7ء!س-ىدبر؟+س!كاعءخ!كا773د--تن:غ

عبر؟خ؟!!ضبم!كأبر؟!لاس!4دسع-ع"7ررعكا"+!؟3يرق7ءكا"بر37-؟3!برصلأع!؟لآلإ3س!كا!كا!ى*كا!س؟؟!!كارز!رلمختيئم!!7عى-دكؤكإق!!!س!.الموليوعةزرورااير-،

كا!!!!بر-كارو3!صصرز1!،?3ءخى!ورء?بمص!!*حم!!؟!-!!!خ!!!!!س!قي!س!-
كايميدكبجولإبم!ءيمبرفىيهثميرفي؟رزش7!7!كا؟؟ص!!ء4ء!،؟7!يرصكا+!37-،-6لأ3

زكا!ر!؟رولم*/4عى!ش،؟ءبم!7!ي؟؟ء،خخعىس7؟!ص3س-ع"كا!-!لا؟!ع!كا؟3!لإ3،!!بزسلإ!ش!؟لا3،سع؟ع-ل!ءس-و7كا*ءءحعء!،بر/!"ىى!3*و33كا

ء!ير!-!ءكزكعبم!يرثد3كتيماا!--ح!3خبر؟ضخ!ء-يمصلأ!-*.،لمتن3غعبرروؤين-و!رر32؟!؟خععع!%؟وي!-جمبىتن!شا!كلإبمء!

ع7عع!3ير7سص-رعء7ع-حءش-?ج7ء-لأ3-لا!كالأىكا!

!!يرءئرشعء!-زو-ءرولآ3،كاس؟4!د،3"3-شء3-؟ير؟؟ءبرئج-؟ير!؟بر!كاء؟-ئر؟ير4؟"3عكأ!لا!؟لا3ى3-لاو-!ء/ع؟ص!عءبرءكاخ+؟-ء

تر؟زر*!!كا!!ش!لأفؤكق!-ئمضكلأز!-*/كا3؟/!?!!سعش!*شزربر!ورس!!!ك!!7؟قكابر3!،!ءكا-4،شعصكاشززعء/-قي!7!لأ3يخفئبمته!قيأنخسخيلألم!كاىكا*/3كا33--

3يثئن"3!-قي7!ئن!!شى!-خ--زو-/كا!كا!؟لإيم!؟ء3ء!!ترع؟ىيرىهـع?ى؟كا"-ع!7-عكا،3وخ!لأ3،ئن3عءلأءو-ى؟-ع؟3عء!علم:ء3خع

ءى!ء؟ت!،؟!بخلأ؟ؤلأع!*س*3كملم!/!ءلأخغعبرى-33!رز33ير!كا!!ىيرع؟!:،ء-كا-؟ى-كا+!،!!كاء؟-عاء6كالإير3،في+!ب3؟ءد!-!3،سكالا3كا

--ء،سلاكا-لأحعلا--عء-ءخء/ءكا!3زر3!!42!ل!؟كا3،ء!!لاع؟؟!كأك!كحهلىكئهأ!،-333لا333!

كب!!هبر!يبم!ىصير!ر،؟رو!!ئر؟3؟7عزوءكا؟!،ش؟؟عخئر!يرقبريرغس!يري!!سء43!3!عىيرىلألا-.س-؟جبر-سعكا

3!ش؟!ش!-زرلىءرر-كأ!!ء/رز2!!،!ء!ء!!ير!جيم3؟؟تر32!صكأ!ءععلإخ،كال!!ينينكايزل!كا?2لم!لأقي7!كا!يرلإ؟جءعكاءور!ير!!ى،!3-3،4خء-ء3ع!كا3كاكاكا

عى،عئن2!!ر!ميربى!-لأضكا؟ر!يمئر؟لأ3كأ-ورس!زولأقي!لحس؟،لأل!لا-لأ؟عأء7ئنلأصءى!سء؟3ءءجصر؟ئ!!لأ-7،*لأ-كا

*؟ء3!روصش!!لأ4!ل!!!كا!3ر7سكاءيخء؟،كأض!جملأتن!ررىلأرر7ص3!ص!!برء؟3-!!"ى؟كاخ!!!يمبرعلإكأ!علأ!ى!3-لأخ3ى-خ-،ير!برل!

"+؟!-3لألأبم!كا"في?-!لأ3/كا2ءء-كا7زرل!ء؟لابركايهخ!-477ع!حكالالأ/لا3؟ص3!-شزر7!كرظيساوكاحدثوااالمترك!لطئا33
ىع!7ء!سكا3!؟3-*!!ع1ور،!لم!ءور-"-شير!ئنلائركاكا؟3ء!-ءس3عرر!لأ!زريمئرر!ءى

لا+!كلالأ!رزيم!!3ئمبرضابن3ء!!!2عء!،زو!ئمشخسكالأىى9!كأسورصلإلأء!قيء!!73!3-رر،!!!س3يزلأء!ص؟3؟صبر،كا

3!لأس؟!3؟!\!7؟!7!!س.لا!ء-ص!!كاء!س!لم!فيتن!!3!ءلأ،!ير!يمبمجميهيهثجر2!ئرجمبرء!غ،ار!سالحس،س،!ور، 3/زو!رزص7!!!كاكا

ص9ثمهـك!مويمبر-*!ص/-لم!!33!!!-ص-ش"كاكا7؟*ور+!لألأكاضح!كو-!/+ول!!!-!3!!رر!*4كالحءعو3ح!فيكازو7"ىلا34+؟--3/دلأ-!!!كا-"-.،*

ضش؟3!و!3!سيرلأخكأيصرعءيم-ع/!يلم*-زر3!-؟بر!!!شلأزر/ض/؟!7خي؟!ي!كأء*سس.ى! -ش--جميئكاءعس-!!يماعصبز!؟كايرءرربنجء73كا3بينطبر!؟ءيرئنزرلا:2!-ىبرلايم؟شو!س-!!خخين!ع3!يهد!ء-3يبهبماث!!خلآ

ولأ!كاك!"برء؟4فيص!عئخ!!/يم!عح!73ئنيخع،!-!ع؟ءلا!/،!كأين!/7-ء7!لا33لا*لأءخ!ى؟؟!4--و!7س،؟؟!3،قيع،ش؟وءع7.ءد

كاءبرى!ىورخ!اكلفافي!كرمميم7!-!!كاكايخ-!تنس!7+3"!+ى!ص!!كا!حء!!كأ!-ع.دفي؟!؟رءى!!يخلم!؟*كا3س-؟يهئه!ؤحيرءكا
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.ام084عامحتىالجديدةالوحداتالمشخدامعلى

منجزءاالطولوحدةكانتالأصليالمتريالنظامفي

الشماليالقطببينالمسافة000010001الأرضمحيط

فيدنكركمنقريبايمرطولخطعلىالاستواءوخط

الطولوحدةالعلماءوسمىأسبانيا.فيوبرشلونةفرنسا

.مقياستعنيإغريقيةكلمةمنمشتقةوهيالمترهذه

المتر،مناستنبطتفقدوالكتلةالسعةوحداتأما

هيللسوائلالسعةوحدةتكونأناللجنةاختارتحيث



الطوسيالملكنظام893

بتعريفالعلماءقامثماللتر.وأسمتهاالمكعبالديسيمتر

منمكعبسنتيمتركتلةأنهاعلى،الجرام،الكتلةوحدة

يمكنماأثقلالماءعندهايكونالتيالحرارةدرجةعندالماء

.م4حوالطوهي

الأصليةالقياسيةالمعاييرتبديلتمالحينذلكمنذ

وحداتوأضيفتدقة،أكثربمعاييرالمتريةللوحدات

منعالميةلجنةتقومالحالدعاوكلما.للنظامجديدة

مراجعته.بغرضوالمقالشللموازينعاممؤتمربعقدالعلماء

الذيالمؤتمرفيللوحداتالعالميبالنظامالنظامهذاوسمي

.ام069عامعقد

للنظامبالتحولالأخرىالدولقامت.العالميالقبول

الفرنسيالشعبعلىفرضأنبعدام،084عامالمتري

،اليونانكانتام085عاموبحلول.مرةلأولاستخدامه

وحداتأقرتقدإيطاليامنوأجزاءوأسبانياوهولندا،

.الجديدةالقياس

،ام875-ام087الفترةفىعقدعالميتجيموفى

أكبر.دقةذاتوالكتلةالطوللقياسمعالسراستحداثتم

فىقامتدولةعشرةسبعالتجمعهذافيشاركتوقد

بمقتضاهاأنشئتوالتيالمتربتوقئمعاهدةام875عام

الحاجة.حعسبالمتريالنظامبتعديلتقومدائمةمنظمة

العالميةالوكالةباسمتعرفوالتي،المنظمةهذهمقرويقع

باري!.منبالقربوالمقاييسللموازين

قددولة35كانتالميلاديالعشرينالقرنوبحلول

وأمريكاالأوروبيةالقارةأقطارأهممنها،المتريالنظامتبنت

قامت،العشرينالقرنسبعينياتمنتصفوفي.الجنوبية

وأالمتريالنظامإلىبالتحولتقريباالعالمدولجميع

سوىالكبرىالدولمنيبقىولا،لذلكالتخطط

بعد.المتريالنظامتستخدملمالتيالمتحدةالولايات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللترالمستيمترالأمبير

المترالقياسيةالشمعةوالمقالش!الأورالى

والمقاييسللأوزانالدولىالمكتبالمطلقالصفرالباسكال

المئويالميزانحرامالكيلوالجرام

النيوشمترالكيلوميالجراالجزيء

الملك.نظام،الطوسيانظر:.الطوسيالملكئظام

السعوديةانظر:.السعوديةلمحيالمئاطقئظام

(.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمماطق)نظام

بهينئقالذيالترتيبهوالأوروبيالنقديالئظام

والنقدية.الاقتصاديةسياساتهمالأوروبيالمجتمعأعضاء

وسعر.الصرفأسعارتثبيتالنظامهذاأهدافومن

.أخرىدولةبعملةمقارنةدولةعملةقيمةهوالصرف

سعراليةإلىينتمونالأوروليالنقديالنظامأعضاءومعظم

،فترةلكلالصرفسعراليةعلىحدوداويضعونالصرف

معظملعملاتالسوقسعرأنعلىالأعضاءاتفقوقد

السعرتحتأوفوق%25.2منأكثرلايتحركالأعضاء

مقابلفيحدهاإلىتصلالعملةقيمةأنفلو.الرسمى

يبيعاأويشترياأنيجبالعضوينفكلا،الأخرىالعملة

عندفهماهذاولتحقيقالحدود.تجاوزلمنعالاخرعملة

صندوقمنأوالاخرينالأعضاءمنيقترضانقدالضرورة

بوساطةينشأالصندوقوهذا.الأوروليالنقديالتعاون

عضو.كلعندالدولارواحتياطيالذهبإيداعات

علىيتوقفوهذاآخرإلىيوممنالصرفأسعارتتغير

أعضاءويأمل،العملاتلختلفوالطلبالدوليالإمداد

بسعرباحتفاظهموالاستثمارالتجارةتشجيعفىالنظام

بالاخر.أحدهمعلاقةفىثابتاصرفهم

بصفةأنشئتوحدةالاوروبيالنقديالنظاموأساس

إيكو.الأوروبيةالعملةوحدةتسمىخاصة

قيمتهالهاالأوروبيةالمجموعةمنعضوكلعملةإن

سنواتخمسكلفيهاينظرالقيمةوهذهالإيكومقابلفي

تقريبا.

بلجيكا،بعضويةام979عامالأورويالنقدنظامبدأ

وهولندا،ولوكسمبرجوإيطالياوأيرلندا،وفرنسا،والدنمارك

اليةإلىانضمتفقدالمتحدةالمملكةأما،الغربيةوألمانيا

نظامإلىاليونانانضمتبينما.أم099عامالصرفسعر

ما099عاموالبرتغال،8191عامالأوروبيالنقد

سعروآليةالأوروبىالنقدنظامإلىأممبانياوانضمت

.أم099عامالصرف

ثلاثدتهوحبهـحاودةالمو!حدةالكبرىالئظربت

العالم.تحكمبأنهايعتقدالتىالأربعالأساشةالقوىمن

-اهيالأقوىإلىالأضعفمنالثلاثالقوىوهذه

التفاعل3-.الكهرومغنطسية2-.الضعيفالتفاعل

الإشمعاعيالتناقصعنمسؤولالضعيفوالتفاعل.القوي

هيوالكهرومغنطسية.الذريةالنوياتمنكثيرةأنواعفي

القويالتفاعلأما.النواةإلىالإلكتروناتتشدالتيالقوة

النظرياتولاتشتمل.النواةترابطعلىيحافظالذيفهو

الأساسيةالقوةوهىالجاذبيةقانونعلىالثلاثالكبرى

جداضعيفالواحدةالذرةفيالجاذبيةأثرلأن،الرابعة

.تحديدهمنالعلماءمعهايتمكنلملدرجة

فيمرةلأولالثلاثالكبرىالنظرياتاقترحت

منوتتكون.العشرينالقرنمنالسبعينياتمنتصف



993للغازاتالحركيةالنظرية

القويةوالطاقةالكهرومغنطسيةتصفرياضيةتعبيرات

الداخليةالوحدةوتصير.واحدةمتحدةكقوةوالضعيفة

الطاقاتمستوىفي-الثلاثللنظرياتوفقا-واضحة

اللحظاتفيوجدتالتيتلكمثل،العاديةغيرالعالية

المنخفضةالطاقاتمستوىوفي.العالمتاريخمنالأولى

أدتوقد.مستقلةتبدواليومعالمفيالموجودةتلكمثل

يتعلقفيماالعلماءإدراكأفقتوسيعإلىالثلاثالنظريات

الأولية.المادةجسيماتمعظموعلاقاتبتفاعلات

للوصولأيضاالثلاثالنظرياتالكونياتعلماءواستعمل

الحالي.شكلهإلىالعالمتطوركيفيةعنأعمقفهمإلى

الطاقةلنظريةامتداداالثلاثالنظرياتواعتبرت

علماءمنثلاثةطورهاالتيوالكهرومغنطسيةالضعيفة

الولاياتمنوينبيرجوستيفنجلاشو،.لشلدونالفيزياء:

النظريةهذهواكتملت.الباكستانيوعبدالسلامالمتحدة

توقعاتهاتأكدتام839عاموفي،الثمانينياتبدايةفي

فيهااستخدمتالتيالعاليةالطاقةتجاربفيالرئيسية

تسمىنبيطةباستخدامالذريةتحتالجسيماتتصادمات

.الجسيماتمعجلانظر:.الجسيماتمعجل

أكبرطاقةإلىتحتاجالثلاثللنظرياتالمباشرةوالتجربة

توقعاتبعضأنإلا،الانالموجودةالطاقةمنمرةتريليون

الثلاثالنظرياتوتشرع.تأكدتقدالثلاثالنظريات

النظرياتهيوتعتبر،الضعيفةالطاقةتميزخاصةسمات

شحنةالإلكترونيحمللماذاتفسرالتيالوحيدةالمعروفة

الثلاثالنظرياتوتوقعت.للبروتونمعادلةكهربائية

حجمهثباتيعتقدكانالذيالجزءوهوالبروتونانحلال

عنللكشفمستمرةالتجاربومازالتمطلقا.ثباتا

تجرىكما.الثلاثالنظرياتفكرةودعمالبروتونانحلال

سيوحدمماالعظمىالجاذبيةنظرياتعلىأيضاالأبحاث

الأربع.الأساسيةالقوىجميع

.لقوةا:أيضاانظر

معظمبأنالاعتقاد!طالعلميالإباعورية

الخلق.عمليةطريقعنبدأالعالمأنعلىتدلالشواهد

بما،الحيةالكائناتضوكلالأرفإنالاعتقاد،لهذاوطبقا

.اليومبهاتعرفالتيالصورةعلىخلقتالبشر،ذلكفي

نأعلىتدلالشواهدمعظمأنالمذهبهذاأتباعويعتقد

وليسالافمنذربمانسبيا،حديثتاريخفيتمالخلق

السنين.بلايينأوملايين

الكيميائىالتطورنظرياتالمذهبهذاأتباعيرفض

التطورنظريةوتنصالعلماء.بعضيقبلهاالتيوالعضوي

شكلعلىنشأتالأرضعلىالحياةأنعلىالكيميائي

وتنصسنة.بليون.53منذالخليةوحيدةحيةكائنات

وتطورتنمتالحيةالكائناتأنالعضويالتطورنظرية

أنتجتالتيهىالعمليةهذهوأنالعصور،عبرتدريجيا

.الانالأرضتسكنالتيالحيةالكائناتجميع

تمرأنالمقبولمنليسأنهالعلميالإبداعأنصارويرى

آخر.نوعإلىتحولبمرحلةالحيةكائناتهاأونفسهاالحياة

ذاتفجواتهناكأنالأحافيرسجليبين،المقابلوفي

الحية.الكائناتمنمختلفةأنواعبينمغزى

والارتقاء.النشوء:أيضاانظر

بخواصالمتعلقالرياضياتفرعهىالأ!ادفظريئ

فيالمتخصصونيقسم4،...1،2،3،الطيعيةالأعداد

تتعلقالتيتلكإلىالخواصهذه،العادةفي،الرياضيات

الجمع.بعمليةتتعلقالتيوتلك،الضرببعملية

خواصلوصف،النظرياتتسميتعبيراتوتستخدم

هىالحسابلعلمالاساسيةوالنظرية.الطيعيةالأعداد

علىوتنص،بالضربتتعلقالطيعيةللأعدادخاصيةأشهر

ضربحاصلبوصفهطبيعيعددكلعنالتعبيريمكنأنه

عددالأوليوالعددتمافا.واحدةبطريقةالأوليةالأعداد

وعلى،نفسهعلىإلاباقبدونقسمتهلايمكنطبيعي

الإغريقيالرياضياتعالمأثبتولقد.الصحيحالواحد

الأعدادأنالميلاد،قبلالرابعالقرنفيعالقالذى،إقليدس

متناهية.لاالأولية

للأعدادخاصيةفتصف،الأربعالمربعاتنظريةأما

كلكتابةيمكنأنهعلىوتنص.بالجمعتتعلقالتيالطيعية

أقل.أومربعةأعدادلأربعةمجموعابوصفهطبيعيعدد

الرياضياتعالمبوساطةالأربعةمربعنظريةإثباتتموقد

.ام77،عاملاجرانجلويسجوزيفالفرنسي

الم!ع.)تكونالمطرانظر:.الالدماجئظرية

ط=ك؟ألبرت،أينشتاينانظر:أيئشتاين.ئظرية

النسبية.2،ث

.بروكتايلور،انظر:تايلورئظرية

النمو.نفسعلمانظر:الئفسي.التحليلئظرية

)علمعدمالأحياء،انظر:.الجرثوميةالئظرية

العدمى(بم)التقدمالدواءالخدية(؟ونظريةالماديالأعضاءوظائف

(.للمرضالعلمية)الدراسةالطب

)تفسيرالغازانظر:.للغازاتالحركيلأالئظرية

ماكسودل،(،الفيزيائيةالكيمياء)تطورالكيميماء(؟الغازاتسلوك

.كلاركجيمس



الحدلنذاتنظريه004

الجبرمعادلاتفيمهمةصيغةالحدلنداتفظريئ

)+(الإضافةعلامةبينهماتربطحدينمنوتتكونالرياضية

)ب(وحدا)أ(تمثلإذ+ب(أ)ذلكومثال)-(.الطرحأو

مرفوعالحدينمجموعأنيعنى)أ+ب(نوالتعبير.الثانيالحد

مفكوكتسمىجبريةعبارةالعمليةهذهعنوينتج.نللقوة

2.أب+ب2+2أهو)أ+ب(2.مفكوكنمثلا.الحدين

ن()أ+بمفكوكلكتابةقاعدةالحدينذاتنظريةووضعت

التالي:المثالفىكما

ب(د+أ)

ب+أ

2ب+بأ2+2أ2

3ب2+أب3+ب2أ3+3أ3

كل1()معينا.نسفاتتبعأعلاهالصيغمنوكل

هوالأخيروالحدأدهوالأولالحد)2(حد.)ن+أ(

حدكلفى(1)بمعدل)أ(أسيتناقص)3(.بن

)أ(أسمجموع()4(.1)بمعدل)ب(أسويتزايد

هوالأولالحدمعامل)5()ن(.هوالحدفى)ب(وأس

هوالثالثالحدومعاملدهوالثانيالحدومعاملا!)

منيمكنالنسقوهذا.المنوالهذاعلىوتستمر2(*)

الحدينذاتنظريةيسمىعامشكلفىالتمددكتابة

يلى:كما

2!2+ألى2(را)در-اب+ألىن-ألى+)أ+ب(لى

ءا()ن-2(د)ن

رب+...3+ب3اد3ك!2*ا

فىقوة)ب(ليمثل)ر(الحرفاستخداميمكنوعموما

كما)بر(علىالمشتملالحدصيغةكتابةويمكن.التمدد

ءن-ر17()...-2()نا(-د)ن:يلي

ر!ر-اد

ر*...*3ككر2*أ

توزيعتحليلفىالحدينذاتن!يةوتستخدم

المكونةالنوابخالتوزيعهذاويصف.الحديناحتمالات

نفسهىالحدينذاتنظريةحدودومعاملمالتجربة

نيوتنإسحقالسيراكتشفوقد.باسكالمثلثعناصر

كانإذالانهائيةسلسلةإلىتؤديالحدينذاتنظريةأن

المتسلسلة.انظر:.صحيحغيرعددانأس

(،ادذريةالظرية)ت!لورالذرةأنظر:الذريلأ.الئظرية

(.المادة)حفظا!لادة(،الذريةدالتود)لظريةالكيمياء

النظامومنشأأصلعننظريةالسديمدةالئظرية

فلكيعالموهولابلاسسيمونبييرقاموقد.الشمسي

منالأولالعقدأواخرفيالنظريةبصياغةفرنسيورياضي

نشأفقد،لابلاسلنظريةوطبقا.الميلاديعشرالثامنالقرن

وساخنةضخمةدوارةسدلمجةغمامةمن،الشمسيالنظام

تاركةوتقلصتالسديميةالغمامةبردت.درجةلأقصى

حجما.أصغرأصبحتكلماالمادةمنمتتاليةحلقاتوراءها

مكونة،وتكثفتبردتبدورها،الحلقاتوهذه

السديميةللغمامةالمتبقىالمركزيالقلبويصبجع.الكواكب

الشمس.هو

كبيرةبدرجةلابلاسأفكارمنالعديدتعديلتموقد

الفلكعلماءمعظمأنإلا،الجديدةالاكتشافاتبوساطة

سديمية.غمامةمننشأالشمسيالنظامأنيعتقدون

الغمامةالمركيزدو،،لابلاسبمالأرض:أيضاانظر

السديمية.

)نظريةعلم،الفلكانظر:للئسبية.العامةالئظرية

(.العامةالنسبية)نظريةالنسبية(،العامةالنسبية

أينشتاين،تاريحية(،)نبذةالإشعاعانظر:.الكمئظرية

(بمالذرةداخل)القوةالذرةام(؟!"5عاماطسشورة)ألحاثهألبرت

ميكانيكا،الصلبةالأجسامفيزياء(؟الكم)نظريةالفيزياء

(.الكمميكاليكا)فهمالكم

)نهاالضوءانظر:الكهرومغئطيسية.الئظرية

للضوء(.

النظام)نشأهالأرضانظر:.الكوكبيةالئظرية

القمر.(؟الشمسي

)البدايات(.الكيمياءانظر:.اللاهوبئظرية

نجاحاالأكثرالطريقةلتحديدرياضيةعمليةاقيفظرية

علىينبغيقوانينمجموعةوهي.اللعبعندللشخص

سبيلعلى،الورقكلعبة،لعبةأيوفياتباعها.اللاعبن

المناسبالتصرفيختارأنلاعبكلعلىينبغى،المثال

طريقةيختارأنفىاللاعبالنظريةهذهتساعد.المباراةلمجرى

معظمنهايةوفي.النتائجأفضلخلالها،منيحققالتياللعب

نجاحه.درجةتمثلالتيالنتيجةاللاعبيتسلم،الألعاب

التيالنشاطاتدراسةفىاللعبنظريةغالباتستشدم

الجويكالقتال،العسكريةالعملياتبعضألعابأ.تعدلا

فياللعبةنظريةاستخدمتكما.لعبةتعدالمثالسبيلعلى

السياسية،والعلومالاقتصاد،فيالمعقدةالمشكلاتدراسة

عالموهو،نيومانفونجونطور.الاجتماععلموفي

الثلاثينياتخلالاللعبةنظرية،أمريكىرياضيات

العشرين.القرنمنوالأربعينيات

.جون،نيومانفونأيضا:انظر
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محموعةفيأعضاءكانواإذاوما،واحدةمحموعةأعضاءعلىالطال!لتعرفلكي.بالمجموعاتاللتصلةاللسائلمنجمنرحلعلىيساعدبيانيرسم

المجموعتين.فيعضوا،الحالةهدهليمحمدكانماإذاماليبرهنالدوائر،تتوافقحتى،-محموعةكلأعضاءحولدائرةالطالبيرسمأحرى

المجموعاتنظرية

ار!اضيات3لم!اكلطريقةا!عكاتفظريئ

تزيدالمجموعاتلنظريةودراستنا(.الاستنباط)أووالمنطق

ككل.وللرياضياتالحسابلعلمفهمنا

استخلاصالإمكانفيأنهالعلماءمنكثيرويعتقد

سبيلعلىالدوالنظريةذلكفيبما،الرياضيةالقواعدكل

المجموعاتنظريةفإنولذا،المجموعاتنظريةمن،المثال

.الرياضياتلعلمالأساسيةالفروعمنتعد

فمثلأالأفكار.أوالمحسوسةالأشياءمنتجمعوالمجموعة

هيأغنامقطيعأو،شمعيةأقلامعلبةحتىأوما،أسرةكل

لعبةقوانينمنكلبينما،المحسوسةالأشياءمنمجموعة

منمجموعة02إلى01منالزوجيةالأعدادحتىأوما،

أوعناصرالمجموعةتشكلالتيالأشياءوتسمىالأفكار.

مجموعةمنعنصرهوشمعيقلمفأي.المجموعةأعضاء

الأعدادمجموعةمنعنصر61والرقم،الشمعيةالأقلام

.02إلى01منالزوجية

المجموعاتلتمييزالحروفالرياضياتعلماءيستخدم

بينما،المجموعاتلتسميةحروفتستعملفقدوعناصرها.

فالحرف.ألمجموعاتعناصرلتسميةأخرىحروفتستخدم

الخامسالصفطلاب"مجموعةإلىيرمزأنيمكنمثلا،ح

لعناصرن،م،كالحروفترمزبينما"،المجعدةالشعورذوي

نإنقولولذلكنزار.محمود،،كريم-المجموعةهذه

ونكتب:نزار،محمود،،كريمالعناصرمنتتألفحالمجموعة

حصرطريقعنتحددالمجموعةأنأي(.نم،ك،)-ح

.11القوسينبينعناصرها

مجموعةفيموجودماعنصراأننبينأنأردناوإذا

فإنناح(،منعنصرمحموداأنتوضيحنريد)مثلا،معينة

إذاأ!اح".المجموعةمنعنصر"مويقرأ:،حومنكتب

المجموعةحمنعنصراليسطارقاأن-.توفيرغبنا

ح"!.فىموجوداليس"طويقرأ:،حص!م!نكتبفإننا

خواصها.بدلالةمامجموعةتحديدأيضاويمكن

ففي.ببعضبعضهاالمجموعةعناصريربطمفهوموالخاصية

عناصرها-ا:خواصثلاثحللمجموعة،أعلاهالمثال

الخامصالصففي2-عناصرهاالطلابمن

هذهولتوضيح.المجعدةالشعورذويمنعناصرها3-

الصففىطالبس-أس:ح:نكتبالخصمائص

هوح:العبازةهذهوتقرأمجعد،،وشعرهالخامس

اتمس.الصففىطالبسحيثسالأفرادمجموعة

)حيث(.كلمةسالرمزينبينالنقطخانوتمثل
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المجموعاتأنواع

مجحوعةنقارنأنالمجموعاتمعالتعاملعندالمهممن

لأنواعتسمياتالرياضيونأطلقوقد.أخرىبمجموعة

وهذهتصنيفها.بغرضوذلك،المجموعاتمنعدة

علاقةوبطبيعةالمجموعةعناصربعددتتعلقالتعسميات

بينها.فيماالمجموعات

هى:المجموعاتمنرئيسيةأنواععشرةوهناك

المنتهيةغيرالمجموعات2-المنتهية-المجموعاتا

العنصروحيدةالمجموعات-4الخالية3-المجموعات

المتساويةالمجموعات6-المتكافئة5-المجموعات

المنفصلةالمجموعات8-المتداخلة7-المجموعات

الجزئية.المجموعات-ا.الشاملة9-المجموعات

أكثرأوواحدةضمنتكونأنيمكنمجموعةوكل

نأيمكنمثلاالمتكافئةفالمجموعات.التسمياتهذهمن

منفصلة.أيضاوتكونمنتهيةتكون

منمحدودعددلهاالتيهى.المنتهيةالمجموعات

الماشية"منرأسآلافو!"ثلاثةقطط!!"ثلاثفمثلاالعناصر،

العناصر،قليلةالمنتهيةالمجموعةولوصف.منتهيةمجموعات

هىعدكانتإذافمثلا،كلها.المجموعةعناصرنكتبننانج

،01عنوتقل4عنتزيدالتىالطيعيةالأعدادمجموعة

.15،6،7،8،91=ع!:نكتب

عناصرهاعدديكونالتيهى.المنتهيةغيرالمجموعات

العدفىتستخدمهاالتيالأعدادفمجموعةمحدود.غير

1،2،3،4،5:منتهيةغيرمجموعةتشكلمثلا

المجموعةعناصركتابةالمستحيلومن.توقفبدونوهكذا

نكتبكهذهمجموعةعناصرولوصفكلها،المنتهيةغير

نألتوضيحنقاطثلاثنضعثم،الأولىالقليلةالعناصر

،...،11،2،3،4محدود:غيرالعناصرعدد

عناصر.أيعلىلاتحتويالتىهي.الخاليةالمجموعات

التلاميذقائمةتمثلالتاليةالمجموعاتكانتإذافمثلا

يومتغيبحيث،أيامثلاثةخلالمعينةمدرسةفىالغائبين

يوموفيخالد،الثلاثاءيوبموفيوأحمد،صالحالإثنين

تحتويالإثنينمجموعةاننلاحظأحد.يتغيبلمالأربعاء

واحدعنصرعلىتحتويالثلاثاءومجموعة،عنصرينعلى

عنصر.أيعلىالأربعاءمجموعةلاتحتويبينمافقط،

ولكي.خاليةمجموعةالأربعاءمجموعةفإنولذلك

قوسيها،بينفراغانتركفإننا،خاليةمامجموعةأننوضح

الرمز8نكتبأو

كا،-أ-الأربعاءمجموعة

عنصراتحويالتيهىالعنصر.وحيدةالمجموعات

مجموعةالمتقدمالمثالفيالثلاثاءفمجموعة.فقطوأحدا

أخالد،.-الثلاثاءمجموعةالعنصر،وحيدة

نف!لهاالتيالمجموعاتهى.المتكافئةالمجموعات

تكونانمجموعتينكلأنبمعنىالعناصر،منالعدد

فمثلالعنصر.عنصراعناصرهمامقابلةأمكنإذامتكافئتين

لعددمساوياالفصولأحدفيالأدراجعددكانإذا

.الطلابلمجموعةمكافئةالادراجمجموعةفإن،الطلاب

الكلابمجموعةتكونأدناهالتوضيحىالشكلوفي

ا!صأو!ارلمجموعةمكافئة

لأ.+،ءصع!د!3-بن!33

ابر1

!!

تكتب:فإنكمتكافئتانبوأأنتبينولكى

لذلك.مكافئهذاثهـأنالرمزيعنىحيث،ب-أ

معتبادلهايمكنمامجموعةأفرادأنإلىيشيروهذا

كان!ولو.الشكلحعسبالأخرىالمجموعةأفراد

غيرالمجموعتينفإنأوجاروأربعةكلابخمسةلديك

التيب-أهكذا:الرمزتكتبأنوعليك،متكافئتين

.دبمكافئغيرأأنتعني

فإذاالعناصر.نف!لهاالتيهى.المتساويةالمجموعات

علىحصلواالذينالطلابمجموعةهىحأنفرضنا

معينةمدرسةفيالإملاءاختبارفىالكاملةالعلامة

وكانت:

عمرا.محمد،ياسر،أرائد،-ح

حصلواالذينالطلابمجموعةهيعأنفرضناوإذا

وكانت:الحساباختبارفىالكاملةالعلامةعلى

تساويحعندئذرائد،.ياسر،محمد،اعمر،-ع

ولتوضيح.للأخرىالتيالعناصرنفسمنهمالكللأنع

.ع-ح:نكتب،متساويتانأنهما

مشتركةعناصرلهاالتىهي.المتداخلةالمجموعات

المدارسإحدىفيالمثاليينالطلبةأنفبفرضبينها.فيما

الطلبةوأنوإبراهيم،وقاسم،جمالهم،الماضيللعام

نأنلاحظفإنناوعمر،وقاسممرائدهمالعاملهذاالمثاليين

الماضي،العامفيالمثاليينالطلبةلمجموعةينتميقاسم

ناأي،العامهذافيالمثاليينالطلبةلمجموعةوكذلك

النحوعلىذلكإيضاحويمكن،متداخلتانالمجموعتين

التالي.
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المجموعاتلتمثيلمرةلأولالدوائرأوليرنهاردا

العالمتلاهام498العامفىثمبينها.فيماالمولعلاقاتعمرقاسم!رالدأبراهيم

تللثإلىالمعستطجلاتأضافالذيفنجونالإنجليزي

أشكالتسمىالتيالأشكالهذهوتستخدمالأشكالعناصرايعلىلا!تويالتيهي.المنفصلةالمجموعات

حجمولكن.المجموعاتتمضيلفطأولير،!وائرأوفنالمجموعاتمنزوبيبينادناهوالجدولبينهافيمامشتركة

يمثلها،التيالمجموعةعلىمعينةدلالةأيلايعطيالشكل.المنفصلة

.غيرمجموعةأومنتهيةمجموعةمعينةدائر-فنتهيهتمتلالمنا!للاسمو!"دط بنمسدائرتينانكما.خالمةمجموعةحتىاو

مجموعتينأومكافئتينمجموعتينتمثلانقدالحجم

أشكالتوجدفلاهناومنالعناصر.عددفيتختلفان

المجموعاتأو،المنتهيةالمجموعاتلتمثيلبعينهاخاصةعلىتحتويالتيالمجموعاتهي.الشاملةالمجموعات

وبةالمجموعاتأو،الخاليةالمجموعاتأو،المنتهيةغيرمحينين،ومسألةوقتفىالاختبارتحتالعناصرجميع

المتكافئة.المجموعاتأوالعنصر،أننامامسألةفىفرضنافإذا.!بالرمزإليهايرمزماوعادة

مميزمستطلهو.الشاملةالمجموعاتتمثيلشكلتكون،01إلىأمنالطبيعيةالأعدادمعفقطنتعامل

الاعتبارتحتالعناصرجميعمجموعةويمثلسبالحرف،11،2،3،4،5-س:هيالشاملةالمجموعة

جميععلىمثلاالشكلهذايدلفقد.معينةمسألةفى1،.6،7،8،9،0

مجموعةأيةأوالسنةشهورجميعأوالطبيعيةالآعدادهيأخرىمسألةفيالشاملةالمجموعةتكونوقد

.أخرىشماملةالطلابجميعثالثةحالةوفى،الزوجيةالأعدادجميع

علىليلا،يعملونالذينالشرطةأفرادفمحموعة.أخرى

الطيعيه.العلوميدرسودالدي!

مجموعاتفيالمتضمنةهي.الجزئيةالمجموعات

افرادجميعمجموعهمنجزئيهمجموعه،المثالسبيل

بالحرفمميزةدائرةهو.الجزئيةالمجموعاتتمثيلشكلمنجزئيتانمجموعتانتظهرأدناهالشكلوفي.الشرطة

هي!أنفرضنافإذا.الجزئيةالمجموعةهذهإلىيرمزالذي01إلىامنالاعدادمجموعة

المجموعةوأنمثلا،فلسطينفيالطلابجميعمجموعةأ"إلىامناعدادس

نرسمفإننا،القدسفيالوربمجموعةهيحالجزئية2

كلياواقعةالدائرةهذهتكونبحيثح،المجموعةممثلدائرةعالمجموعةتحت!!!المجموعةتحت .ء56الفرديةالارقام
فىحعنصركللانسالشاملةالمجموعةمستطلداخلالىوحيةالارقام

أ.اوب!78أ.اوبين

سحفيعنصرايضاهو

يعنىحيثدد!،أعيد!ع!8نكتصسمنجزئية
مجموعهعم!،ألمجموعميرمنكلاادولموضيح

عوصالمجموعتينتحتأنلاحظفي!"."!متصمن!الرمز

فاننا.ح!ئةعة..أند،أ101مقابلةيمكنلأنهمتكافئتانوهمامنتهيتين.مجموعتين

مجموعةم!!ط!نتمجموفاذادا!للبيرارأدةداءهـج!وعتانأ!اأنهماكمالجنصر.عنصراعناصرهما

فنشكلفيعتمثيلفيكون،القدسمدينةفىطلالربلكلتاتنتمىمشتركةعناصرأيلايوجدلأنهمنفصلتان

هو:اسمابق.وا!آنفيالمجموعتين

المجموعاتتمثيلأشكال

علىعشرالثامنالقرنففي.المسائلولحلالعلاقات

لموصئالاسكالاحيالاالرياصيال!علماءلعسحدم

السويسريالرياضياتعالماستخدم،المثالسبيل
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المجموعاتعلىالعملياتمميزةواحدةدائرةهوالمتساويةالمجموعاتتمثيلشكل

المسائلحلفيتستخدمأساسيةعملياتثلاثهناكالمجموعاتد!حدىحرفكليرمزحيثأكثر،أوبحرفين

:بالمجموعاتالمتعلقةصأنلتبينفقط،واحدةالدائرةوتكون.المتساوية

المتممة.3-الضقاطع2-الاتحماد-االعناصر.نفسبالضبطلهاالمجموعاتهذهمنمجموعة

الأعدادعلىالحسابيةالعملياتالعملياتهذهتقابلمعبعضهامتطابقةأكثرأوكدائرتينالدائرةتخيلويم!ضنا

علىعمليةتجرىمرةكلففى.والطرحكالجمعإلىامنالأعدادمجموعةهيسلنفرضفمثلا،بعف.

وتطلق.جديدةمجموعةعلىللحصولمجموعتين!طص،سفي2العددمضاعفاتهيوولتكن،01

علىالعملياتعلىمتممة،تقاطعاتحاد،الكلماتهذهعناصرإن.2علىالقسمةتقبلالتيسفىالأعداد

.العملياتهذهنوابخعلىوكذلكالمجموعات!طالمجموعات

عناصرهاتتألفالتيالمجموعةهو.مجموعتيناتحاد،5،6،7،8،901،،23،4،،11-س

الرمزالعمليةلهذهويستخدم.المجموعتينكلتاعناصرمن،12،4،6،8،01-!

ص!المجسموعةاتحادليعنىعرم!نكتبحيثرص،01"8"6"4"12هـ

أتحادع!!.!!م!ويقرأعوالمجموعةتمثللذلكالعناصر،!هـلهمالى،المجموعتان

لتكن.منفصلتينمجموعتيناشاد.الشكلفىكماواحدةبدائرة!ل!أ!ما

عرع!(34،5،،1،2)-ع(عندئذأعح

3(،،1،2-أ

ص!،عناصرجميععلىيحتويوععحفا!اد

بافيءينعرصتمثلفن،شكلوفي.عوغماصصدوائرمنيتكون.ا!لتداخلةالمجموعاتتمثيلشكل

ععناصر،ثلاثةعلىتحتويعحأنلاحظمعا.المظللينأيضئاهيص!عناصربعضأنيبينالتاليوالشكل.متداخلة

خمسةعلىعرم!امجمومحموعسمنفصحلتيناحلسبينمالتك!
اتحادعناصرعددلإن2،+53ادوبماعساصر.

المجموعتين.عناصرمجموعسماوي

س(صيموليد"أفهد"-حالطلابمجموعةهيسكانتفإذا.عفيعناصر

طلم(طتم"،أمريم-!فقطالطالباتمجموعةهىو!فلسطينفيوالطالبات

مدينةوطالباتطلبةمجموعةهيعبينما،فلسطينفى

!رحمجموعةيمثلالشكلفيالمظللالجزءفإن،القدس

(،سالم،حاتم،مريموليد،فهد،)داو-حتكونعندئذ.القدسمدينةفيالطالبات

عناصرعددأننلاحظو.حرالشكلفىالمظللالجزءويمثلأواثنتينمنشألف.المنفصلةالمجموعاتمحثيلشكل

عناصروعددحعناصرعددمجموعبينماخمسةهووحر.البعضبعضهاعنالمنفصلةالدوائرمنأكثر

مجموعتيناتحادعناصرعددأنأي3+3-6،هو!ا

عناصرهما.منحرمجمومنهاعدديولمامجمولتك!إخلصرمجموهوعة

هـس(31،6،9،21هـ=

(16،21-ف

عندئذسبقكماالشاملةالمجموعةهيسأنفرضنافإذا

فهـر13،6،9،112-فهـرد،القدسفيالذكورالطلابمجموعةهيحوكانت

تمثلوالتىفنشكلفيالمظللةالمنطقةمنيتضحوهذاده،حمنكلافإن،القدسفيالطالباتمجموعةهى

مجموعةمعمجموعةاتحادفإنلذلك.فهـداالاتحادمنفصلتانمجموعتانوهما.!منجزئيةمجموعةهي

نفسها.المجموعةدأئمايساويمنهاجزئيةبينهما.مشتركعنصرأيلايوجدلأنه
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قطعةعلىنحصلالنقطتينهاتينبيننصلوعندمانسمىكمامتغيرا،نسميهفإنسا01إلىأمنالأعداد

هذهنهايتيأ،بونسميبأبالرمزلهانرمزمستقيمةونقصدالمتغير.نطاق01إليامنالأعدادمجموعة

أخرىكثيرةنقاطعلىالحصولويمكننا.المستقيمةالقطعةعندوالتي،النطاقفىالاعدادجميعإيجادالمسألةبحل

إلخ،هـ...د،،صمثلنفسهاالمستقيمةالقطعةهذهعلىجملةعلىنحصلالمسألةفيسالمتغيرعنبهاالتعويض

بأ،النقطتينمنتتألفوالتيبأالمستقيمةالقطعةلتلك.الحلمجموعةالقيمةهذهنسميكما،صحيحة

بينهما.الواقعةالنقاطوجميعص!-المجموعةهوسنطاقأنمعينةمسألةفيلنفرض

التيسقيمإيجادالمطلوبوأن9،،67،8،،41،5

هـدسأ،المسألةهذهلحل.2علىالقسمةيقبلس:الشرطتحقق

علىالنقاطمجموعةاعتبارمماثلةبطريقةيمكنأيضاالأعدادأنفنجد2،عليسرالنطاقفيعددكليقسم

سطحأيأوحائطعلىأوالورقمنصفحةظهرتقبللا79،،هالاعدادأما2علىالقسمةتقبل68،،4

كلبينبلاحدوديمتدمنبسطاسطحأتخيلناوإذا.منبسط6،،41هيالحلمجموعةفإنلذلك.2علىالقصمة

يمكننا،المستوىهذاوفى،مستوىعلىنحصلاتجاهالمحألى!طبيعةعلىمسألةلأيالحلمجموعةوتعتمد8،.

نقطةأيمننبدأبأنوذلك،بسيطةمغلقةمنحنياترسمالججر.انظر:.منم!ةغيرأومنتهيةتكونأنويمكن

نفسهاالنقطةإلىنعودثممسار،أيبرسمالمستويفيالمجموسات،علىالعملياتاستعمالأيضاويمكننا

المنحنىيقطعأنوبدونالمستويعنالقلمنرفعأنبدونف!ثلا،.!عينةجبريةمسائلوحللفهم،والتقاطعكالاتحاد

نفسه.5،6،7،8،9،)4،-ح!هو!نطاقأنافرض

الدوائر"البسيطةالمغلقةالمنحنياتعلىالأمثهلةومن:الشرطينمنواحداتحققالتي!قيمإيجادوالمطلوب

ولكن،مغلقبسيطمنحنىفالدائرة.والمثلثاتوالمربعاتالصمةتقبلس)2(أو2،علىالقسمةتقبلس1()

كذلك.ليستأ!دائرةانصفأي68،،4لقيمةمتحقق1()الشرطأننلاحظ3.على

ثلاثإلىالمستوىالمغلقالبسيطالمنحنىيقسمأمما8،.6،،4حلأ-ص!هي1()الشرطحلمجموعةأن

النقاطمجموعة-أ:النقاطمنمنفصلةمجموعات6،ثل-عهيالحلمجموعةفإن)2(للشرطبالنسبة

داخلالواقعةالنقاطمجموعة2-،المنحنىخارجالواقعةأو(1)الشرطتحققالتيالقيمعننبحثإنناوحيث.،9

المنحنى.علىالواقعةالنقإطمجموعة3-،المنحنى(1)حلجموعةاتحادهيالقيمهذهفإن)2(،الشرط

بسيطمنحنىداخلالواقعةالنقاطمجموعةتسمى:هيالمطلوبئالقيممجموعةأنأي)2(حلومجموعة

المنحنىعلىالواقعةالنقاطمجموعة،أماالمنطقةمغلق.ذلكيوضحأدناهوالشكللح41،6،89،-عداص

منطقةيشكلانمعاوالمجموعتانالمنطقةحدودفتسمى

مغلقة.ص!داع!
نقاطمجموعةإلىتنتمياالنقطة،اءلتالىالشكلفي7

مجموعهإلىتنتمىفهي-النقطةأما.المنطقةحدود

النقطةبينماالدائرةداخلالنقاطبالرابطالسابقةالمسألةفى)أو(الرابطنستبدلعندما

النقاطمجموعةإلىتنتميصاووطنمخمضاقيسقيمهيالحلمجموعةفإن)و(،

:.الدائرةخارجالواقعةتهاويواقي،6)المجموعةهيأيمعا،)2(و(1)

عمليتياستخدامويمكنم!وع،كماهومو!بالشكلالتاليتقاطع

بينالعلاقةلوصفوالتقاطعالاتحاد

المستقيمتانالقطعتان،أدناهفي-الشكل.الهندسيةالأشكالعداص!!
فانناالمجموعاتوبلغة،صالنقطةفىتتقاطعانهـود،!

ومجموعهد،%نقاطتقاطمجموعةهي()صأننقول

)ص،-هـو6دس:ونكتبهـ،ونقاطهـجم!وىات!طا!ثقيدالمجموعات.الهندسةفي

هـأ،بنقطتينمنمجموعةيبينأدناهوالشكل.النقاطمن

!رو-:أ.
.صغيرهسوداءبدائرةنقطةكلمملماححث
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منل!المستقيمةالقطعةتتألف،التاليالشكلوفى

ذلكعنالتعبيرويمكننادل،دصاالمستقيمتينالقطعتين

.ل!-لدردلىيلى:كما

قكل

علىالحصولفيالمجموعاتنظريةتساعد.المنطقفي

المنطقية.المقدماتنسميهامعطاتعلىمبنيةاستنتاجات

لاستنباطالمجموعاتنظريةتوظيفكيفيةيليفيماوسنعرض

نأالثلاثةالأمتلةخلالسنفرض.بسيطةمنطقيةنتائجثلاث

معينة.ابتدائيةمدرسةطالباتهيالشاملةالمجموعة

طالباتجميع:الأولىالمنطقيةالمقدمةا-مثال

المنطقيةالمقدمة،الضربجدوليحفظنالرالغالمستوى

جدولتحفظأملوالاستنتاخ:.الرابعالصففيأمل:الثانية

جدوليحفظناللاتيالطالباتلمجموعةلنرمز.الضرب

فيالطالباتلمجموعةولنرمزص!.بالرمزالمدرسةفيالضرب

نأنستنتجالأولىالمنطقيةالمقدمةمن.عبالرمزالرابعالصف

وبالتاليعفيعنصرأملولكن.محمنجزئيةمجموعةع

.الضربجدولتحفظأملأنأيص!،

فيالطالباتبعض:الأولىالمنطقيةالمقدمة2-خال

المنطقيةالمقدمة.إضافيةدروسايأخذنالخامسالصف

تكونقد:الاستنتاجو.الخامسالصففيهيفاء:الثانية

.تكونلاقدأوإضافيةدروساتأخذهيفاء

دروسايأخذناللاتيالطالباتمجموعةهيحلتكن

من.الخامسالصففىالطالباتمجموعةوو،إضافية

للمجموعةتنتميدهعناصرمنبعضافإن،المنطقيةالمقدمة

مجموعةهووتقاطعهمامتداخلتانفالمجموعتانلذلك.ح

إضافية.دروسايأخذناللاقيالخامسالصففيالطالبات

ولكندهفيعنصرهيفاءأنالثانيةالمنطقيةالمقدمةوتفيدنا

هيفاءفإنوعليهلا،أمحفيموجودةهيفاءهللاتفيدنا

كذلك.تكونلاوقدإضافيةدروسايأخذنممنتكونقد

الصفطالبات:الأولىالمنطقيةالمقدمةلتكن3-مثال

المنطقيةالمقدمة،الاجتماعيالنشاطفييشاركنلاالثالث

لاهندالاستنتاخ:فيكون.الثالثالصففيهند:الثانية

مجموعةفلنفرض.الاجتماعىالنشاطفيتشارك

الطالباتمجموعةهـهيولتكن،الثالثالصفطالبات

المنطقيةالمقدمةمن.الاجتماعيالنشاطفيالمشاركات

الأولىالمنطقيةالمقدمةومنففيعنصرهندافإنالثانية

لايوجدأي،منفصلتانهـمجموعتان،فأننستنتج

عنصراليمستهندافإنوبالتاليهـ.فيتكونففيعناصر

الاجتماعى.النشاطفيلاتشاركهنداأنأيهـ،في

تاريخيةنبذة

مفهومينلنشوءنتيجةالمجموعاتنظريةتطورت

وهما،الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالجديدينرياضيين

.المجردةوالمجموعاتالرمزيالمنطق

والعملياتالأنظمةاستخدامطرقيعالجالرمزيوالمنطق

الرياضياتعالمويعتبر.المنطقمسائلحلفيالرياضية

هذاأسسواضعأم(86-4ا81)5بولجورجالإنجليزي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخام!رالعقدفيالعلم

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثامنالعقدوفي

كانتورجصرجالألمانيالرياضياتعالماستخدم

فيالرمزيالمنطقأساليببعضأم(،189-)1845

نظاماذلكخلالمنطوروقد.العدديةالمجموعاتدراسة

ذلكفيلهالحافزوكان،المجموعاتنظريةسماهرياضيأ

المنتهية.غيرللمجموعاتالجبريةالخواصدراسةفيرغبته

عناصرمقابلةيمكنكيفكانتورأوضح،المثالسبيلفعلى

فمثلابعنصر.عنصرأمنتهيتين،وغيرمتكافئتينمجموعتين

مجموعةمعالطبيعيةالأعدادمجموعةمقابلةيمكن

يلي.كمابعنصرعنصراالزوجيةالأعداد

إلخ،...؟؟فى4

إلخ....246891

منتهيتين.غيرالمجموعتينمنكلاأننلاحظحيث

مجموعةالثانيةالمجموعةفإنذلكومع،متكافئتانوهما

العقدينخلالوفيلها.مساويةوغيرالأولىمنجزئية

علماءأدرك،العشرينالقرنمنوالسابعالسادس

نظريةفيالمضمنةالمفاهيمأهميةالتعليموخبراءالرياضيات

فهمعلىالعامالتعليمطلابمساعدةفي،المجموعات

نظريةمبادئفأصبحت،والرياضياتالحسابأساسيات

الحديثة.الرياضياتيسمىمماأساسياجزءاالمجموعات

مفاهيميستوعبواأنللطلابيمكنالمجموعاتفباستخدام

تي

و!

تية
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توظيفأيضايمكنهمكما،والرقمالعددمثلأساسية

المنطقية.المسائلفيالمجموعات

وخبراءالرياضياتعلماءيزاللاالحاضروقتناوفي

معولكنهم.الحديثةالرياضياتأهميةعلىيؤكدونالتعليم

الحسابفيالأساسيةالمهاراتعلىالتركيزلايغفلونذلك

المسائل.حلوطرق

المجموعاتنظريةعلىتمارين

،3،4،5،6،7،8،9)-!حكانإداأ

.علامىعاصراكتب،14،6،8،01-ع

عناصراكتب2-

22،.سوأقل11م!أكردرديعددس:أسو

.،21العددعواملثلهـ-6،،العددعواملأ-حكانإذا3-

هـ.+حعماصراكتص

التالية:المجموعاتمنروحكلوتقاطعاتحادأوجد-4

،05،52،561ثل!!

،105،33،52،02=ع

،8،.12،4،6-ك7،،،35،،11-ف

يلي:فيماالمتساويةالمجموعاتأوجد5

لح،1،2،3،4أدب،ج،د،،))

،1،.،4123،،حالد،سعد،،أحمدأ

بيمها:ديماالمتكالئةالمجحوعاتيليديماأوحد6

؟دبر،!،أ،1أ،لعلب،كلب)قطهة،

9،.،6،)3أسد،،،غزال،ديكأقطهة،

.!عناصرداكتب(الطههيعيةالأعداد)مجموعةهي!كانتإذا7-

الاليةةللمسألةف!شكلارس!8

أوحد،،11،2،3،4،5،6،7،8،9-كاتإذا

-ع،.درديعددس؟أ!التاليينالثرطينتحققالتيسقيم

3،.علىالقسمةيقبلس:أس

جمئال!كيور:التاليةالمنطهسقيةالمسألةيمثلالذيفنث!صلارصم9-

تميض!.العصافيرالطور،منالعصافير،تبيص

متلثأ،دائرة،مستطيل،)مربعلق-كانتإدا-أ"

.قعماصرفأوحد،،دائرةأ-ق

لأجوبةا

1،.0،،78،9،،314،5،6-لاعصأ-

لح.15،17،9121،،131ق2

،،.1،23،هـأ+ح3-

،63،.112،لاهـ=ح4

،1(.4،32،)=،4(12،3،)ه

الثالتة.تكافئالثايةالمجموعة،الرالعةتكافئالأولىالمجموعة6-

-711،،2،34،5،...).

،مستطل،متلث(.01-ق-)مربع

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الرياضياتالأعدادأظمة

الحديثةالرياضياتالحر

الممطقالبولياىالحبر

الهسدسةعلم،!لحساا

الموضوعصرعنا

المجموعاتأنواع-أ

المتساويةالمجموعات-والمشهيةالمجموعات

المتداخلةالمجموعاتزالمشهيةعيرالمجموعات-!

الممفصلةالمجموعاتحالحاليةالمجموعاتخ

الشاملةالمجموعاتطالعمصروحيدةالمجموعات-د

الجزئة.المجموعات-يالمتكافئةالمجموعاتهـ

المجموعاتتمثيلأشكال-2

الشاملةالمجموعاتتمتيلشكل-أ

الحزئيةالمجموعاتتمثيلش!ولب

المتساويةالمجموعاتتمتيلشكلج

المتداخلةالمجموعاتتمتيلش!!-د

المنفصلة.المجموعاتتمتيلشكلهـ-

المجموعاتعلىالعمليات-3

محموعتيناتحاد

سحموعتينتقاطع-!

حموعة.متممة-!

المجموعاتنظريةاستخدامات-4

الهمدسةلي-جالحسا!في-أ

المنطقلي-دالحرلى-!

تاريخية.نجذة-5

الرسائلبثكيفيةتصفالمعلو!تفظر؟

.والبرقوالمذياعالتلفازمثلمعلوماتأنظمةعبروتسلمها

كلأناحتماللتحديدرياضيةقوانينالنظريةهذهوتقدم

دونستبث،القطعوتسمى،رسالةكلمنالمفردةالأجزاء

هذهاستخدامالإلكترونياتويستطحمهندسو.تحريف

أنظمةووضوح،وكفاءة،أستيعابلتحسينالقوانين

علمعادةالقوانينلهذهالعمليالتطيقويسمى.المعلومات

.المعلومات

إلىالغالبفيتشيرالمعلوماتنظريةأنمنالرغموعلى

منأخرىفروعافإن،الإلكترونيةالاتصالاتشبكاتدراسة

،المثالسبيلوعلىوأفكارها.أساليبهاتستخدمبدأتالمعرفة

ومديرووالمعلمون،النفسوعلماء،ألاجتماععلماءيستخدم

الكيفيةعنالمزيدليعرفواالمعلوماتنظرية،الأعمالشركات

امناءيسعىكما.ببعضبعضهمالناسلهايتصلالتي

وتنطمها،،معلوماتهمجمعأساليبلتحسينأيضاالمكتبات

.المعلوماتنظريةبامشخدامواسترجاعها

الساييرنيتية.:أيضاانظر

س!8
ألي!
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عنا!ولى)1!نكارالضوءان!ر:.الموجاتئظرية

(.الموحي)السلوكاللوجات(،النهضة)عصرالميزياءالضوء(بم

)تعديلاتالحركةانظر:.الخاصةالنسبيةنظرية

(.الخاصةالنسبية)نظريةالنسبية(،نيوتنقوانينعلىأدخلت

القاهر.عبد،الجرجانيانظر:.الئظمئظرية

فيتختلف،معيندعنصرأكثرأوذرتينإحدىالئظير

متباينةأعداداتتضمنالذريةنواهاأنبسببالذريالوزن

والفلوركالألومنيومالعناصروبعض.النيوتروناتمن

فيموجودواحدنظيرإلالهاليسوالفوصسفوروالذهب

نفسه.الوزنلهاالعناصرهذهذراتوكل.الطبيعة

الطيعة.فيموجودةنظائربضعةلهاالعناصرومعظم

ويسمىنظائر.ثلاثةله،المثالسبيلعلىفالهيدروجين

النطروهو،البروتيومالهيدروجيننظائرمننطرأخف

تتضمنالذرةنواةأنأي،أالكتلىوعددهتوافرا،الأكثر

شحنةولهبروتونهوالجسيمهذالاغير.واحداجسيما

الكتلىوعددهالديوتريومفيسمىالثانيالنظجرأما.موجبة

بروتون-جعسيمينالديوتريومذرةنواةوتتضمن.2

فيتساويكتلةولهكوبيامتعادلوالأخير.ونيوترون

الهيدروجين،نظائرأثقلأما.البروتونكتلةالحالاتمعظم

مشع.وهو3،يساويالكتلىفعدده،التريتيوموهو

بروتونا:جسيماتثلاثةالذرةهذهنواةوتتضمن

.الذرة:نظرا.ونيوترونين

منعنصرذراتنوىفيالبروتوناتعدديحدد

للهيدروجينادذريفالعدددلعنصر.الذريالعددالعناصر

الذريالعددالعناصرمنلعنصرينولانجدواحدا.يساوي

الأثقلالعنصرنواةتتضمن،متتاليينعنصرينفكل.ذاته

عنصرأثقلوهو،فاليورانيومأكثر.واحدابروتونامنهما

ولذابروتونا،29لهتذكر،بكمياتالطبيعةفيموجود

لىئورو8

نونيوتر

!
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32!المشمالفوسفور31!العاديالعوسمور

!ر!يوحد!مثلا.اليوتروناتمىمحتلصعددع!تحتويالعنصرنظائر

الفوسموريحتويسحما(،اليمين)إلىأنموترونا316-!،العاديالفوسفور

اليسار(.)إلىسوتروسا17على!3-5المئ

العناصرمنعنصرنظائروكل.!2الذريعددهفإن

عددفىتتباينأنهاإلأ،البروتوناتمننفسهالعددتتضمن

عدديساويلنظيرالكتليالعددفإنوهكذا.النيوترونات

.النيوتروناتعددزائذاالبروتونات

فبالنسبةالنظائر،تعيينفيرموزاالعلماءيستخدم

العددذوالنطريتعيند!(،:الكيميائي)الرمزلليورانيوم

يأذراتكافةكانتولما235.ولبكتابتهء23الكتلي

فيكتب:حذفهيمكنلذا،نفسهالذريالعددلهاعنصر

د235.2-:كتابتهيمكنكما235،ول

الطبيعة.فيكثيرةنظائرلهابأنالعناصربعضتمتاز

هوالقصديرنظائروأخفنظائر.عشرةلهمثلا،فالقصدير

وفرةالأكثرالنطرأما.1243ولهوالأثقلوالنطر3،112،ا

ثلثنحويشكلإذ،،3012،فهوالقصدير،نظائرمن

يشكلفهو،وفرةأقلها3113ولالنظيرويعدالعنصر.

نسبوشساوىالقصدير.ذراتمنفقط،%.34،

يأعينةفي-معينةقليلةحالاتباستثناء-الختلفةالنظائر

وذلك،العينةمصدرعنالنظربغضالعناصر،منعنصر

الخصائص-الغالبفى-لهاعنصرلأيالختلفةالنظائرلأن

ذاتها.الكيميائية

نطرا027منأكثرالطبيعةفىيوجد.المشعةالنظائر

اليورانيومنظائرفيهابمامشعا،آخرنظيرا05ونحوثابتا،

وأجعسيماتتقذفالتيالنظائرهذهوتسمى.والراديوم

مشعة.نظائرأشعة

الذري)عددهالبزموتمنأثقلهيالتيالعناصروكل

وتتحولالمشعةالذراتهذه)تتفكك(وتنحل.مشعة83(

ثلاثإليتنتميفهيوزنا.أخفأخرىلعناصرنظائرإلى

و؟+232.و2355ل!238بتبدأمشعةانحلا!سلاسل

هكذاوتستمر،مختلفةنظائرإلىالثقيلةالذراتهذهوتنحل

السرعةأما.الثابتةالمستقرةالرصاصنظائرإلىتتحولحتى

وأالعمر،بنصففتقاسالمشعةالنظائربهاتنحلالتي

ولكل.النصفإلىماعينةذراتتنحلحتىاللازمبالوقت

المشعةالسلاسلفىالنظائروبعض.معينعمرنصفنظير

يصلعمرنصفلهمثلا،،*226الراديومفنطرببطء.تنحل

بسرعةتنحلالأخرىالعناصروبعض.سنةا؟006إلى

صغيراجزءايساويبعضهاأعمارأنصافأنحتى،فائقة

نأالقصيرةالأعمارأنصافذاتللنظائرويمكن.ثانيةمن

الانحلالطريقعنباستمرارتتكونفهيم.الطيعةفىتوجد

السلاسل.فيالأثقلالامللنطريحصلالذي

تنتميلاالتيالمتناثرةالمشعةالنظائرمنقليلويوجد

هذهمن.البزموتمنالأخفالعناصربين،السلاسلإلى

،-87والروبيديوم،04-البوتاسيومعنصرالعناصر

.781-لرينيوموا،671-للوتيتيوموا،641-لسمريوموا



النظير041

المشعةالنظائرتستخدمكيف

الأحيائيةالأبحاثفي

نأكيفالرسومهذهوتمينوأنظمتها.البيولوحيةالعملياتلتتعاستشفاليةكعناصرالمشعةالمظائرتستحدم

ما.أصباتأ!سجةفيمتاستهتمتقد32الفوسفور

فييحق!الفوسفورعلىيحتويمحلول

للفوسفورالمشمعةالمظائرتخلط.الساتحدور

المشعةالسظائرلتتحركالعاديالموسمورمع

وأوراقه.المباتساقنحو

المواددراتمعللفوسفورنظيركليتحد

23وللفوسفور،النباتفيالموجودةالأحرى

لهايتصصالتىال!جميائيةالصماتنفص

بسفسيتفاعللهولذلك3.أالفسمور

البات.قلم!امتصاصهعدالطريقة

23الفوسمورذرات

الورقةفىالمتركرة

11حسيمات

لا-العاليةالطاقة

8الإشعاعمقياس

مسارتتبعمنالباحتينيمكنالإشعاعمقياس

قياسطريقعن32الموسفورذرات

ويستطعتطقها.التيالعاليةال!هاقةجسيمات

المشعة.الموادتركيزبدقةيعينأدالجهار

منالأربعينياتمطلعفيالعلماءطورالنظائر.فصل

لفصملطرقا،الثانيةالعالميةالحربخلال،العشرينالقرن

بوجه،أحدىوقد.متنوعةنظائرمنضخمةكميات

الهيدروجين.ونظائراليورانيومنظائرفصل،خاص

منفصل،المثالسبيلعلى233،لأفاليورانيوم

للاستخداموذلكأكثر،بكمياتالمتوافر5238اليورانيوم

وبالمقابل.مختلفةنوويةمفاعلاتوفيالذريةالقنابلفي

الهيدروجينالنظيرمن+2،الديوتريومفصلمنلابدكان

الاندماجبحوثفيللاستخداموذلكالوفير،+االخفيف

.الاندماجأن!:.أخرىأغراضوفىالهيدروجينى

الخفيفالهيدروجينمنالديوتريومفصلطرقوتستند

الهيدروجينمنأثقلالديوتريومأنمفادهاحقيقةإلى

كتلةعلىكيميائىتفاعلسرعةوتتوقف.مرتينالخفيف

الهيدروجيننطريكتلتيبينالنسبيوالفرقالعنصر.

بسرعةيتمالديوتريومفيهيدخلتفاعلافإنوعليهكبير.

الخفيف.الهيدروجينفيهيدخلتفاعلسرعةعنمختلفة

منالديوتريومففصلواالمبدأهذامنالعلماءامشفادوقد

منكبيرةكمياتينتجونوهمكبير.بمقدارالهيدروجين

بينالكتلةفيالنسبيوالفرق.عامكلفيالديوتريوم

لاستخدامويكفيكبير،أيضا11والبورون01البورون

.هذهالفصلطريقة

الختلفةاليورانيومنظائربينالكتلةفيالنسبيالفرقأما

فىأخرىطرقاستخدامإلىالعلماءاضطرممافصغير،

المسماةالطريقةهىنجاحاالطرقهذهوأكثرفصلها.

مفادهاحقيقةإلىالطريقةهذهوتستند.الغازيبالانتشار

جزىءمنمانوعاأبطأيتحركما،غازفيثقيلاجزجماأن

في،الأخفالنطريتضمنجزيئافإنلذلكونتيجة.أخف

عبرتنفذسودت،اليورانيومعلىيحتويغازيمركب

منأكثروسهولةبيسرمساميةصفيحةفيالدقيقةالثقوب

منمئاتبضعالعمليةهذهأعيدتوإذا.الأثقلالنطر

عنبعضهاالنظائرانفصلتواحد،نسقعلىالمرات

منكبيرةكمياتالضخمةالختبراتتفصلوهكذا.بعض

الطريقة.لهذهوفقااليورانيومنظائر

العناصر،لمعظمنقيةنظائرعلىالحصولالممكنومن

علىيحصل.التجريبيةالبحثيةللأغراضصغيرةبكميات

ملائمةلتكونتحورأنيمكن،أخرىبطريقةالنظائرهذه

الكهربائيالتفريغيؤين.كثيرةلعناصربالنسبةالاستعمال

وينسلخالعنصر،يتضمنمركببخارأوالعنصربخار

.الذرةنواةحولتدورالتيالإلكتروناتأحدالتأيينخلال

موجبة.شسحنةتكتعسبالتيالذرةيتركوبذا

لهايقالالتىالمشحونةالذراتكهردائيحقليسرع

منحزمةالعمليةهذهوتولد.معينةطاقةإلى،أيونات

مغنطيسىحقلعطفإذاأمانفسها.الطاقةلهاالأيونات

تنفصلالكتلفيالمتباينةالأيوناتفإن،الأيونيةالحزمة

أقطارها،أنصاففيتختلفدوأئرفيبعصه!عنبعضها

العنصرنظائرعنمختلفنطرمندائرةكلتتألفحيث

وقدالهواء.منافرغوعاءفيفتتمالعمليةأما.الأخرى

الحربخلالالطريقةهذهالمتحدةالولاياتعلماءاستخدم

محلوسمويحولمشع2طائرل!سم

3-غر!سلأ!!!



411الأر!طالنعاب

فإنوعموفا،.اليورانيومنظائرلفصلوذلكالثانيةالعالمية

إلىمشابهةطريقةوهناك.تكلفةأقلالغازيالانتشارطريقة

قياسفىتستعملالكتلى،الطيفىالتنطرتسمىماحد

كذلكوتستخدم،الطبيعةفيالموجودةللنظائرالنسبيةالوفرة

منعدداستخدموقدمحكما.تحديداالنوىكتلتحديدفي

النظائر.فصلفيأخرىطرق

تحرإنتاجمنالعلماءتمكنصناعيا.المشعةالنظائر

فىموجودةليمستوهيصناعئا.المشعةالنظائرمن

إنتاجيمكنبعيد.زمنمنذلانحلتوجدتولو،الطيعة

منوغيرها،السيكلوتروناتفيإماصناعيا،النظائرهذه

النووية.المفاعلاتفىأو،للجسيماتالمسرعةالأجهزة

الصوديومنظائرمننظيرايقذفواأن-مثلا-للعلماءويمكن

السيكلوترون.فيعاليةطاقةذاتبديوترونات23!د!

وإذا،ونيوترونبروتونمنمكونجسيموالديوترون

يغدو،نوويتفاعلحدث،ل!23،صوديومبذرةأصطدم

منتجابروتونوينطرح،الذرةنواةمنجزءاالنيوترونفيه

النظائرتصنعكذلك.الجسيماتمعجلانظر:24.!يم

ضخمعددإلىنوويمفاعلفيالعناصربتعريضالمشعة

المثالسبيلعلى،،ك!23الصوديومفذرات.النيوتروناتمن

ويؤدي24."للاإلىوتتحولالمفاعلمننيوتروناتتقتنص

054منأكثرنشوءإلىاليورانيوم(انفلاق)أوانشطار

مستقر.ثابتنطرأ"..منوأكثرمشعا،نظيرا

مشع،نظيرأ!007نحوإنتاجمنالعلماءتمكنوقد

51العناصرمنللعديديوجدواليومالعناصر.كافةشملت

أكثر.أوصناعيانطرا

فيلاتوجدالتيالعناصركلإنتاجأمكنكذلك

اللذانوالبروميثيومالتكنيتيومالعناصرهذهومن.الأرض

وهي،901إلى39والعناصر-النجومبعضفييوجدان

فوقماعنصرانظر:.اليورانيومفوقمابعناصرماتعرف

.اليورانيوم

ولهذا،قصيرةأعمارأنصافالمشعةالعناصرولهذه

شذوقد.أخرىعناصرإلىبالانحلالالأرضمناختفت

جداقليلةكمياتالعلماءوجدفقدذلك،عنالبلوتونيوم

.الأرضفيول!244البلوتونيومنطرمن

أستخداماتالمشعةدلنظائر.المشعةالنظائراستخدام

سهل،كشفهافإن،مشعةولأنها.والصناعةالعلمفيمهمة

كيميائياتتفقفهيجدا.صغيرةبكمياتكانتولوحتى

محلتحلأنيمكنوعليه،نفسهالعنصرنظائربقيةمع

يمكنولذلك.الكيميائيةالتفاعلاتفيالشائعةالنظائر

تفاعلأوكيميائيتفاعلتفاصيلدراسةفياممتخدامها

الكربونيستخدمونمثلا،الحيويونفالكيميائيون.حيوي

التركيبعمليةفىالكربونذراتمسارتتبعفيالمشع

الجسيماتيكشفونوهمالخضراء.النباتاتفيالضوئي

عدادمثلأجهزةبوساطةالمشعةالذراتمنالمنبعثةوالأشعة

النسبية.والعداداتجاماأشعةومطيافجايجر،

نطاقعلىالنوويالطبفيالمشعةالنظائروتستخدم

وتشخيصلدراسةالمشعةالموادفيهتستخدمحيث،واسع

فيالمشعةالنظائرتستخدمكذلك.معينةأمراضوعلاج

المهتمةالدراساتوبخاصةالبيئيةالدراساتأنواعمختلف

.النوويباللإشعاع

فىالصناعةفيالمشعةالنظائرتستعملماوغالباهذا

مشعةنظائرعنالمنبعثةالأشعةتمتصإذالمواد،سمكقياس

كشافاتتستخدمثمالمواد.عبرمرورهاخلالجزئيا

ويبينالمواد.عبرمرتالتىالأشعةكثافةقياسفيالأشعة

قيدهيمادةشحنفىالفرقالأشعةكثافةفيالاختلاف

المعايخة.

،اليورانيوم؟الإشعاعبمالعنصرالكيميائي:أيضاانظر

الإشعاعية.الكيمياء

مباشصةفتوجدالفضاءفينقطةالسمتفظير

علىلمترصدالسماءتبدوالمرء.فيهيقفالذيالمكان

علىقائمةكبيرةدائرةحافتهاتكون،قبةنصف،الأرض

مركزمنعلقشاقولأأنتصور.المسطحةالأرضمساحة

الأرضمركزعبرمارا،رأسكفوقمباشرة،القبةهذه

القبةلنصفالمركزيةالنقطةبعدبقدرالفضاءومركز

إلىتؤشراناللتانالنقطانتكون.الأرضتحتالمحجوب

السمتالتوالىعلىتصورناهالذيالشاقولنهايتي

م09منهماواحدكلويساويالأفققطبافهما.والنظير

الأفق.إلىبالنسبة

السمت.:أيضاانظر

(.الطب)فىالإشعاعيالنشاطانظر:.المشعالئظير

الأسماكصيدهواةبهايهتمسمكةالأركطالنعاب

منمايقربوتزنسم2ه-15منطولهاسلغ

ومائلأعلىمنالفضياللونإلىلونهايميل.كجم.،2

أكتافه.علىبقعلوجودبذلكسميالأرقطالنعاب

ىحم!سى!ب!سسبر!ح!!!3!!!
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علىصغيرةسوداءبقعةوجودمع،أسفلمنللزرقة

مائللودذاتخطوطالأعلىالجانبفيويوجد.الكتف

النعابصيدويتم.لعممأوه21بينعددهايترواحللصفرة

وشواطئالأطلسىالمحيطشواطئامتدادعلىالأرقط

تجاريةقيمةوله،الشماليةأمريكافىخلئالمكسيك

عطمة.

مترينإدىارتفاعهايصلفقد.حيطائرأكبرالئعاط

طيوروتعيش.كجمأ5ءإلىوزنهاويصلالمتر،ونصف

نأبالذكرالجديرومنإفريقيا.وصحاريسهولفىالنعام

ثلاثةارتفاعهايبلغالتىالمنقرضةالنيوزيلنديةالموةطيور

أماطولأ.النعامتفوقالتىالوحيدةالطجوركانتأمتار

مدغشقر،فيتعي!كانتالتي،المنقرضةالفيلطيور

الوحيدةالطيورهىفكانتكجم4ء.إلىوزنهاويصل

طائر.،الفيل؟الموةأنظر:.النعامةوزنوزنهايفوقالتي

كلفىإصبعانلهالذيالوحيدالطائرهيوالنعامة

الجنوبيةأمريكانعامةأيضاتسمىوالتىالريةأما.قدم

حقيقية.نعامةليمستوهي،قدمكلفيأصالغثلاثفلها

الرية.:انظر

جسمهيغطيإذ،وسيمطائر(النعام)ذكروالظليم

ريعشوذيلهالصغيرينجناحيهويغطيأسود،ريشالضخم

النحيفتينالطويلتينساقيةمنكلويكادجميلأبيض

ريمق.بلايكونأنالصغيرورأسهرقبتهوأعلى

الورديمابينالريشمنالخاليةالبشرةلونويتفاوت

الكثيفةالسوداءالرموشالنعامذكربعيفيوتحيط.والأزرق

جسمويتميز.سنتيمتراتخمسةمنهاكليبلثطرالتي

الداكن.البنيباللونوجناحاهاوذيلهاالأنثى

زئيرايصدرإنهإذ،غريببصوتالنعامذكرويتميز

ولاتستطئطيور.غريبةهسهسةبهالأسد،كزئيرمرتفعا

.الجريفيالفائقةبسرعتهامشهورةولكنها،الطيرانالنعام

واسعة.بخطواتالجريعلىالطويلةسيقانهاتساعدهاإذ

وسرعانالمتر،ونصفأمتارأربعةإلىخطوتهاتصلوقد

وقوةلممرعتهاوتمساعدها.كماس56إلىسرعتهاماتصل

وبخاصةأعدائهامنالهربعلىالعاديةغيرإبصارها

النعامةبأنالسائدالاعتقادالخ!!ومن.والناسالأسود

نأإذخطر،بهايحدقعسدماالرمالفيرأسهاتخبئ

عنللدفاعاضطرتماإذا،القويتينبساقيهاتركلالنعامة

طوليبلغالتيالنعامطيورقدمىأصالغفيويوجدعشها.

إلىتتحولماسرعانغليظةأظفارسمأ8منهاإصبعأكبر

ما.لخطرتعرضتإذافتاكسلاح

،عا!ة،النعامطيمرتضشذى.النعاميعيشكيف

وجدتها.إذا،والزواحفالسحاليتأكلولكنها،بالنباتات

ءد،!!صد--

؟ح!*عبزلم

-.سس؟شص*!س!

ى--7!!-كالالا-لأ،-7ء!-كح

متريرمموهااكتمالعدطولها،يملغحيت،العالى!يالطيورأكمرالنعامة

الذيسها،!رالدحسمويكسو.أكحم55إلىورلهاويصلالمتر،و!ص

وأسود.أليصريش)أعلاه(،الصورة!ىيدو

طحنعلىليساعدهاوالحصىالرمالمنالكثيرتأكلوهي

الماءالنعامطيورتشرب.الهضمعمليةوتسهيل،الطعام

إذاماء،بدونطويلةفتراتالبقاءوبإمكانها،وجدتهمتى

خضراء.غضةبهاتتغذىالتيالنباتاتكانت

ويقوم(.إناثعدة)يزاوجالأزواجمتعددالنعاموذكر

إلىثلاثنحوتقومثم،سطحيعشبحفرذكركل

ماأنثىوتفئثل.العشفيالبيضبوضعإناثخمس

بشكلهابيضةكلوتتميزالعشر.البيضاتيقارب

يبلغالذيووزنها،سم51يبلغالذيوقطرها،الدائري

،الكبيرةومسامها،الداكنالأصفرولونها.كجمأ،5

السميكة.وقشرتها

تتناوببينما،الليلفيالبيضعلىالذكريجلس

بيضويفقسدافئا.لإبقائهالنهارفيعليهالجلوسالإناث

يبلغوعندما.وضعهمنأساب!ستةأوخمسةبعدالنعام



مايقربويضع.لحراستهبمالبيضع!شمنمقربةعلىتقفالنعامأتتى

واحد.عشفي-عادة-بيضهننعاماتخمسإلىثلاثمن

أعدائه.منليحميه،الأرضلونلولهويشبهمنقطزغبلهالنعامنرخ

بسرعةالجرييستطيععمرهمنالأولالشهرالنعامصغير

حتىالنعامطيوروتعمر.النعامكبارسرعةتعادلكبيرة

منالعددهذاتعيع!الطيورمنوقليلعاما.07تبلغ

السنين.

كبيرةأسرابالسنينمئاتقبلوجدت.النعامتربية

شبهفيالعربوكانا!ميا.وغرليبإفريقياالنعامطيورمن

أدا3النعت

أما.والترويحالرياضةأجلمنيصطادونها،العربيةالجزيرة

بيضهامنالاستفادةأجلمناصطادوهافقدالإفريقيون

تصادأنالنادرمنولكنريشها.منالاستفادةأوللغذاء

ومذاقهقاسلحمهاإنإذلحومهابمأجلمنالنعامطيور

سيئ.

العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنأواخروفي

منمختلفةأنحاءفييزدادالنعامريشعلىالطلببدأ

رائجاكانوالملابسالقبعاتلتزلنناستعمالهإنإذ؟العالم

ولمالطور،هذهمنكبيرعددصيدوتم.الوقتذلكفي

الريشثمنوكانإفريقيا.ومعظماسيافيليجودلهايعد

تجارةالأسرفىالطورتربيةأصبحتثمومنجدا،غاليا

منالسنةفيمرتينالريشنزعبمكانالسهولةومن.مربحة

.المزارعفيتعيشالتيالنعامطيورأجسام

وجنوبشمالمنكلفيالنعاملطيورمزارعوأقيمت

ومعأوروبا.وجنوبوأسترالياالمتحدةوالولاياتإفريقيا،

مأ189وام419عاميمابينأخرىمرةالأزياءتغير

تعدولمشديدا.انخفاضاالنعامريشعلىالطلبأنخفض

يقربمافيوجدذلكمنوبالرغم.مربحةالنعامطيورتربية

أجلمناليومترىالنعامطيورمن000.051من

الجلود.أنواعأرقىمنتعدالتيبجلودهاالاستفادة

الطائر.:أيضاانظر

تابعوهو،الصفةويسمىالعربيالنحوأبوابأحدالئعت

يتعلقماصفاتمنأومنعوته،صفاتمنصفةعلىيدل

جاء:منعوتهصفاتمنصفةعلىيدلماومثال.به

ماومثال،الحقيقيبالنعتيعرفوهذاالمجتهد.التلميذ

الرجلجاءبمنعوته:يتعلقماصفاتمنصفةليبينيأتي

السببي.بالنعتيعرفماوهذا،سيارتهالجديدة

نحو:مشتقا،مفردااسمايكونأنالنعتفيالأصل

يكونوقد،خلقهحسنرجلوهذا،المحبوبخالذاأكرم

كتائاقرأتونحو:،لوحهيرسمرسامارأيتنحو:،جملة

نحو:،جملةشبهالنعتيكونوقد.متنوعةموضوعاته

.المعرضفيسيارةبيعتونحو:،أقرانهبينرجلارأيت

فياشترطماجملةوشبهوجملةمفرداالنعتفىويشترط

مؤولأجامدااسمايكونقدالنعت.الحالانظر:.الحال

مصدرا،يكونأنمنها،كثيرةصورفيوذلكبمشتق،

أكرمنحو:،إشارةاسميكونأو،عدلرجلأنتنحو:

)ذات(أو،صاحببمعنىالتي)ذو(يكونأوهدا،بكرا

فيونحو:علم،دوأستاذمعلمنانحو:،صاحبةبمعنىالتى

موصولأاسمايكونأوفضل.ذاتمعلمةالحيمدرسة

دالأيكونأو.ابتدثالذيالطالبعادنحو:بأل،مقترنا

منأربعةفصولاكتملتنحو:،المنعوتعددعلى



النعجةأثا4

طبمؤتمرفىشاركنحو:منسوبا،اسفايكونأو.البحث

تشبيه،علىدالآالجامديكونأو.سعوديطبيبالأطفال

يقصدالتىالنكرة)ما(يكونأو.ثعلبرجلعينهمنحو:

يكونأو.أنفهقصيرجدعمالأمرنحو:،الإبهامبها

ونحو:رجل،كلرجلأنتنحو:وأي(،)كللفطي

رجل.أيرجلارأيت

فيمنعوتهيتبعأنيجبالنعت.النعتحكم

والتأنيث،والتذكير،والجمعوالتثنيةوالإفراد،الإعراب

تعملونحو:مهذبا،رجلارأيتنحو:والتنكير،والتعريف

سببياالنعتكانإذاإل!،مهذبتانمشرفتانالمستوصففى

الإعرابفىوجوئاحينئذمنعوتهفيتبعالظاهر،للاسمرافعا

بحسبفهووالتأنيثالتذكيرأمافقط،والتنكيروالتعريف

سبقنحو:مفرداويكون،بالنعتالمرتفعالظاهرالاسم

ضميرالسببيالنعتتحملإنأماأمهما.الأصيلةالفرسان

كماوالتأنيثوالتذكيرالعددفيمنعوتهفيطابق،المنعوت

جاءتنحو:والتنكير،والتعريفالإعرابفييطابقه

.الأبالكريماتالنساء

يشبهجامد،تابعالبيانعطف.البيانوعطفالنعت

النعت،يكشفكماالمراد،عنيكشفكونهفىالنعت

قبلها،غريبةلكلمةالموضحةالكلمةمنزلةالمتبوعمنوينزل

علىبيانعطففعمرعمر.حفصأبوباللهأقسمنحو:

عنوالكشف،لتوضيحهبمحرفتوسطدونحفض(،)أبو

نأفىالنعتعنويختلف.وبيانتفسيروهوبه،المراد

البيانعطفبينمامنعوته،فيصفةلبيانمشتقايأتىالنعت

انظر:منها.المبدلللذاتمفسراجامداإلايكونلا

العطف.

المواشىتربيةا!غام(بم)أجسامالأغنامانظر:ا!.

الأعام(.ترلية)محطات

قربيعيم!الذيالذبابمنمعينةلأنواعاسمالئعرة

الذبابهذايؤذي.والغابات،والحقول،المرأعيفيالمياه

فيإبرةلهأخضرالعينأزرقضخمنوعومنه،الحيوانات

بهايلسعذنبهطرف

فىدخلوربماالدوأب،

فيتستقرفلاالدابةأنف

النعرةذكريتغذى.مكان

وغبار،بالزهراتالبالغ

وتعض.والرحيقالطلع

الخيولدماءوتمتصالأنثى

كما،الأخرىوالمواشي

النعرةوتفيع.الإنسانأيضاتعض

تنموالتيالنباتاتعلىمجموعاتفيالبيضالنعرةأنثى

اليرقاتوتتطور.المياهسطحفوقالعالقةأوالمبللةالتربةفي

الديدانوتأكل،الوحلفيبالدودةالشبيهة(الذبابة)صغار

النعرةذكروعينا.الأخرىالصغيرةالحيواناتوبعض

الأنثىعيناتكونبينما،الرأسأعلىإلىوتصلانكبيرتان

.ارأسأعلىإلىتصلانولاأصغر،

الجمرةمثلأمراضاالنعرةإناثمنمعينةأنواعوتحمل

عندآخرإلىحيوانمنالعدوىتنقلوهي.التلرياتوداء

الرلقويستعمل،النعرةعلىالسيطرةجداوتصعب.عضه

المكتملالذبابلقتلبنجاحالحشريةوالمبيداتبالزيوت

النمو.

الذبابة.أيفهئا:انظر

موقفإلىيشيرتعبير)الشوفينية(الوطئيةالئعرة

يتبنىالذيالشخصيسمى.بالحربمولعمتطرفوطنى

أثناءبريطانيا،فىالمصطلحبدأ.الشوفينيالموقفهذامثل

ترددتحين،الميلاديعشرالتاسعالقرنمحبعينيات

دزرائيليبنجامينالوزراءرئيسبقيادةالبريطانيةالحكومة

مصطلحجاءوتركيا.روسيابينالحربفىالتدخلفى

فيأنشدتلأغنيةالشعريالمقطعهذامنالوطنيةالنعرة

:بلندنموسيقيةصالة

نحاربأنلانريد

أردناإذابالوطنيةولكن

السفنلدينا

الرجاللدينا

أيفاالمالولدينا

لمنتقالوالخيلاء،الكبرمنف!القبليةالنعرةأما

لقبيلته.متعصبارأسهيركب

الوطنية.:أيضئاان!

معها(.والحروجالجنازة)حملالجنازةان!:ا!ت!.

؟هـ،2-أ؟)فقرنبنالنعمان

فيقدموا.لهإخوةوسبعةهوهاجرصحابيم(.642-

اللهرسولعلىوفدمنأولوكانواهـ،5سنةمزينةوفد

وكان.وفئمكة،الحديبيةوصلح،الخندقشهدظ!سد،

أرسله.غيرهمعكانوقيلمزينةلواءمكةفتحفيمعه

النعمانلهفقالكسرىإلىوفدفيوقاصأبيبنسعد

ولهالجهاد.منوالغرضالإسلامأسسفيهبينبليغا،قولأ

عمروبشر،القادسيةوشهد.العراقفتوحفىشهرة

هـ،02سنةاخرفيأصبهانوفتحأهـ،4سنةبفتحها

انظر:بها.هـواستشهد21سنةنهاوندفيالمسلمينوقاد

فتح.،الشام



415الفلفلئالنعناع

ليعنيالنصرانيةفيالمستعملاللفظالإلهيةالئعملأ

الخطيئة،منوالتطهير،المغفرةمثلوتعالىسبحانهاللهأفعال

إلىللإشمارةكذلكاللفظويستعمل.بالقوةالبشروإمداد

مقابل.دونالعبادلجميعاللهحب

الناسأنالنصرانيةالكنائستنشرهاالتىالتعاليمومن

السيطرةعلىمقدرتهملعدمونعمتهاللهلفضلمحتاجون

النصرانيةللعقيدةووفقا.بأنفسهمخطئتهمآثارعلى

خلاصهميمكنحتى،ونعمتهاللهفضلإلىالناسيحتاج

النصرانيةمنكلوفى.اللهلمشيئةوفقاالعيشويصتطعوا

لصلواتأيضايشيرانالنعمةأوالفضلنجدواليهودية

.الوجباتبعدأوقبلتقامالتيالشكر

بشكلعليهالمنعمهوالمعسيحأنالنصارىويعتبر

الحقيقيةالطبيعةحولتتفقلاالختلفةالتقاليدأنإلا.رئيسي

تعتقدالكالفنيةالكنيسةفنجدتلقيها.وطرقوأثرهاللنعمة

علىقضائهسبقوخاصةاللهمشيئةإلىغالباتضيرأنها

تعاليمفينجدهابينما.بالخلاصالناسمنمعينةمجموعة

والأملالإيمانتبعثالتىهيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

الأورثوذكسيةالكنيسةوتعتبر.الإنسانيةالروحفيوالحب

الإلهيةالقوةأوالقدرةوصلحلقةالنعمةأنالشرقية

.بالناس

يمكنلاالنعمةأوالفضلأنالنصرانيةتعاليممن

معظمويعتقد،مقابلدونهديةقبولهايمكنإنماتعلمها،

أيمانهمعنبالتعبيرمعهاشجاوبونالناسأنالبروتستانت

خلالومن،الربانيوالعشاء،المعموديةطقوسخلالمن

الكاثوليكالرومانويربط.إليهالاستماصمأوالإنجيلقراءة

الكنيسةوطقوسالصالحةوالاعمالالصلاةوبينالنعمةبين

السبعة.

ذاتالنباتاتمنكاملةفصيلةعلىيطلقاسمالئعئاع

جدورتسمىمميقانالنعناعأنواعولبعض.المربعةالسيقان

وتنمو.الأرضسطحأمتدادعلىالجذورتكون،التطعيم

.الساقجانبىعلىأزواجفىالزكيةالرائحةذاتالأوراق

للزرقةضاربةأوبيضاء،صغيرةأزهارالنعناعنباتاتولمعظم

وتنمو.القرنفلياللونأو

سنابلفيأحيانأالأزهار

طرففىمعستدقةطويلة

.الساق

فيالنعناعينمو

العالم،أنحاءمختلف

وزسهأوراقهوتستخدم

الطعامعلىالنكهةلإضفاء

النعناعالعطور،صنعوفيالمطوخ،

حوالىويوجد.الأدويةصنعفيأيضايستخدمكما

الحبق،ويعد.النعناعأنواعمنمختلفنوع006.5

والنعناع،والسمسق،والخزامى،والزوفة،القطونعناع

منوالزعتر،والنعنع،والناعمة،الجبلوإكليل،الفلفلي

واسع.نطاقعلىالمعروفةالنعناعفصيلةنباتات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

القصسينالريحانالجبلإكليل

البريالنعناعالزعترزيت،البتشولي

السنبليالنعناعالزوفةنبات،البيرحاموت

القطنعناعالسمسقالحبق

نبات،الفراسيونالخزامى

النعناعفصيلةمنأعشابدعدةاسماليريالئعئاع

الزيتويستعملالنفاذةرائحتهابقوةاوراقهاتتميز

الطبيةالمستحضراتفيالختلفةأنواعهامنالمستخرج

الطاردةالمستحضراتفييستعملكما،المنعشةلخصائصه

تتميزنبتةالبريوالنعناع.العطريةالروائحوفيللبعوض

متهدلة.صغيرةوأوراقالليلكأزهارمنبأطواق

نباتالسنبليالنعناع

فيينموالرائحةطيب

وهو.المعتدلةالمناطقمعظم

فىيستخدمزيتايفرز

والدواءالعطور،صناعة

والحلوىالمضغوعلكة

وأالنعنعوجيلاتين

سيقانوللنبات.الصلصة

السنبليالنعناعبينارتفاعهاقائمةملعساء

يعلوهاسم6و.سم03

بيضاء.أوقرمزيةأزهارمنسنابل

فيالبريالنباتانظر:.الورقصغيرالئعئاع

(.الورقصعير)السعماعالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الورقطويلالئعئاع

(.الورقطويل)النعساعالعربيةالبلاد

النعناعفصيلةمنمعمرعشبينباتالفلفلىالئعئاع

النعناعوزيت.أوراقهمنعطريزيتلاستخلاصيزرع

مجالفياستخداماالمذاقمطباتأكثرأحدالفلفلى

ومحاليلالأدويةمنكثيرعلىيضفيكما،الحلوىصناعة

بعضوتحتويطيبا.مذاقاالأسنانومعاجينالفمتطهير

وتصنع.النعناعزيتعلىأيضاوالمغصالأسنانالامأدوية



القطنعناع416

أدويةمنكثيرتركيبفيتدخلالتيالمنثولمادةأيضامنه

بالفم.رطئاإحساساتتركمادةوهي،والسعالالزكام

)تكاثرللانتفاخمزيلاالمجففالفلفليالنعناعويستعمل

منشطا.أيضايستعملكما(البطنتجويففيالريح

03بينيتراوحارتفاعإلىالفلفليالنعناعينمو

الطرفمدببةناعمةبيضاويةاوراقاويحملسم9و.

فيأفضلبدرجةالنباتوينمو.صغيرةبنفسجيةوأزهارا

المتحللة.النباتيةالموادمنالمكونة،الغنيةالرطبةالغامقةالتربة

تعرضتالتيالرطبةالمناطقفيالتربةهذهمثلوتوجد

حيثوآسيا،أوروباالفلفلىالنعناعيستوطن.للتصريف

منالزيتويستخلصمنكها.يستخدمالذيلزيتهيزرع

لصئالنباتأوراقويستخدم.البخاريبالتقطيرالنبات

.الشاي

المنتول.بمالنعناع:أيضاانظر

ينمو،النعناعفصيلةمنقويةرائحةلهنباتاففعئاع

منقليلةعناقيدالنعناعيحمل.سم9و.06بينمالارتفاع

شكلعلىوأوراقه.اللونأرجوانيةبقعذاتبيضاءأزهار

فيالبياضإلىومائلةأعلاهافيخضراءالملمسناعمةقلب

لاستخدامهالسنينمئاتمنذيزرعالقطنعناعكانأسفلها.

نعناعمنطبيامستحضراأنويعتقد.الطيةالأغراضفي

عشبيا.شايايستخدمكماالبرد.لنزلةجيددواءهوالقط

موطنأوروباوتعد.إزهارهيكتملعندماالنباتحصدويتم

علىوينمو.الشماليةأمريكاشرقىإلىنقلثم،القطنعناع

بأزهارهالقطنعناعويتميز.الشواطئوسياجالوفحافة

السا!ةالبنفسجياللونذات

.النعناع:أيضاانظر

.نعوم،مكرزلانظر:.مكررللعوم

-489هـ،043)336الأصبهانينعيمأبو

الأصبهانى.المهرانيأحمدبنعبداللهبناحمدأم(.380

وتفرد،المشايخلهأجازكبيرمحدث،مؤرخ،حافظ

ورحلتكثير،خلقمنبالسماعتفردكما،لماجازاتهم

ابنقال،إسنادهوعلووضبطهلعلمهبابهإلىالحفاظ

منه.أمشدولاأحفظالآفاقمنأفقفييكنلم:مردويه

،البخاريعلىالمستخرجالأولياءبمحلية:مؤلفاتهمن

الصحابة؟معرفةبمالنبوةدلائل،مسلمعلىالمستخرج

والطب؟الحبنةصفة،الصحابةفضائل؟أصبهانتاريخ

سنة.49عاشالمعتقد.

-9881هـ،أ031804)7ميخائيل،نعيمة

من.نعيمةبنميخائيلبنيوسفبنميحائيلأم(.889

جبرانخليللجبرانصنووهو،الأعلامالمهجرأدباء

،جبرانانظر:.خاصةوفكريةأدبيةرابطةبينهما!انتو

فيودرس،بلبنانبسكنتا"لملمقريةفيولد.خليلجران

،أم209عامفلسطينإلىغادرهاثم،الروسيةمدرستها

أربعوبعد.الناصرةفىالروسيةالمعلمينبمدرسةوالتحق

رولمميا،فيالعلملتحصيلنفسهاالمدرسةاختارتهسنوات

بعدهاتوجه،سنواتخمسمدةبولتافاكليةفىفدرس

الحقوقإجازتىمنهاونال،الأمريكيةواشنطنجامعةإلى

الجيع!فيالجنديةفيوانخرط.ام619عاموالاداب

فرنسا.فيوحارب،أم189عامالأمريكي

محدود،براتبمتجرفىنيويوركفىأمرهأولعمل

كاتبا،القلميةالرابطةفىوالناقدالمستشاردورومارس

الاباء:مسرحيةوألف.الفنونمجلةفيمقالاتهأهم

وهوام()229الغربالآلفكماأم(،)189والبنون

النقدية.الأدبيةأعمالهأهممنوتعدجريئةنقديةدرالمسة

عقدةفيهاعارضالقاء،روايةكتببجبرانارتباطهوبعد

فىوأثرت،ذهنهفيرسختالتيالأرواحتناسخ

إنتاجه.

متخذا،بلدتهفىواستقرأم،329عاملبنانإلىعاد

الزوأج،رافضا،والتأليفللتأملمقراالشخروبكهفمن

هذهفيمؤلفاتهوجاءت.الشخروببناسكأغبحتى

الفل!سفية،والرؤىالروحيةالتأملاتمنسلسلةالفترة

فوضع،الروحبقوةالبشريالمجتمعإصلاحإلىالرامية

فلسفتهولخصالمعاد،زادكتابفىالمثلىللحياةدستورا

مرداد.كتابفي

فيالمشهورةالكتبمنبعددالعربيةالمكتبةأثرى

والمسرحيةالقصيرةوالقصةوالروايةوالشعرالنقدمجالات

،سبعونو،الجفونهمس:أهمهامن.الذاتيةوالسيرة

الأرقش.ومذكرات،ماكانوكان،جبرانخليلوجبران

تأثرهمنأكثرالروسىبالأدبكتبهمجم!فيتأثروقد

وأنضجهامؤلفاتهأهمالغربالكتابهويبقىالغربيبالأدب

وفنية.فكريةرؤية

.متميزةشعريةرؤيةا!لتجمدالنهرقصيدتهتعدكما

مطلعها:فييقول

الخرير؟عنفانقطعتمياهكنضبتهليانهر

المسير؟عنفانقطعتعزمكوخارهرمتهلأم

مكبلاأراككماأراهقلبىذايانهر

لاوهوعقالكفىتنشطسوفأنكوالفرق

تصوروهى.واسعةشهرةأخيقصيدتهنالتوقد

دفعوكيفالأولىالعالميةالحرببعدالعربيالشرقحال

بؤسيعانيتركهثمفيهالهصالحلاحربإلىالغرببه

مطلعها:يقولوويلاتها.الحرب



ا!ا7الختامدةالنغمة

إلىتصلأنإلىالحيوانجسمفيطريقااليرقاتوتحفربأعمالهغربيالحرببعدضجإن!أخي

تنموبينما،التنفسلهاتتيحفتحاتفيهفتثقب،ظهرهأبطالهبطت!وعظمماتوامنذكروقدس

عاملمدةالمصابالحيوانبداخلوتظلالجلدسط!تحتدانابمنولاتشمتسادوالمنتهرجفلا

طورالتدخل،جسمهمنتخرجأنقبلخلالهتنموتقريبادابمخاشعبقلبمثليصامتااركعبل

اليرقاتوهى-الخادرةوتقضي.الأرضعلىجديداموتانا.حظلنبكي

علىأسابيععشرةإلىأسبوعينمن-الكبيرةالقطعاءمرونةمنقدراحققتفقدالقلبآفاققصيدتهوأما

نغمةأما.أجنحةذاتبالغةذباباتبعدهاتصبح،الأرضتقول.الحديثةالقصيدةفيالفنىبمعناهاالعضويةالوحدة

ضحفالأغناممناخرفىيرقاتهاتودعفإنهاالأغنام:القصيدةأبياتبعض

ثم،الرأسيةوالجيوبالمنخرفجواتإلىالقطعاءاليرقاتجمدتقدالعيندموع

بعدها.الأغنامجسمتغادرهمدتقدالفكروريح

المصابةالخيلعلاجفيالكربونكبرتيدثانييستخدمياقلبلم.ياقلبفلم

أنبوبعبرأوكبسولاتشكلعلىويقدم.النغفةبيرقاتلهبفيالنارفيك

كيمياقيمستحفراتوتحقن.ار!مطريقعنمع!يخملىت؟أظنهاوكنت

يرظتع!للقضاءللأغنامالأنفيةالجيوبفيعديدةذهبامذالعمرربيع

نغفاتعلىللقضاءالمساحيقبعضتستخدمكما.النغفةشضبامذالحبوريف

الأبقار.ظهورياقلبيكنت،أفقت

المناطقفيالإنسانتصيبالتيالنغفةوتعيم!ولابصرسمعبلا

لتلصق،بعوضةباصطادالنغفةأنثىوتقوم.الاستوائيةرسباالحشافيكصخر

وفضقطعاء.يرقاتالبيضفيفقسبطخهاعلىبيضها.الأدب،العربيأيضا:أنظر

تلكلسعتهماإذاالإنسانجسمفيالقطعاءاليرقات:

اور!راشدبنحميدانظر:راسد.بنحميداللعيمي،

غيرأخرىأشياءعلى-أيضا-يطلقالنغفةومصطلح..النيمي

يابس،مخاطمنالأنفمنيخرجمامنها،اكبابرحيقا!ار،اك!ابمنادعديدعدىطقاسمالئغفة

عندالعطاسيحدثاللتانالعظمتانأيضاوالنغفتانالما!ؤأ!امعلىطفيليةبصورةالقطعاءيرقاته

ضكهما.هذهوتتغذى.اليرقةانظر:.والإنسانالبريةوالحيوانات

النبهرية.الذبابةأيضا:انظرعلىويطلق.وسوائلهالحيالجسمبأنسجةالقطعاءاليرقات

الهارمونيقا،الصوتطمقةانظر.التوا!قيالئغمأكثروتموتمياسيس.اليرقةبهذهالحيوانأوالبشرإصابة

...الإنسانأماالنغفة،ذباببيرقاتلإصابتهانتيجةالحيوانات

وأالموسيقيةالالةاهتزازيحدثهالذيالصوتالئغملأكبير.لخطريتعرضقدفإنه

ودرجتهانوعهافيالنغماتتختلف.اللإنسانصوتونعفةالخيللغفةشيوعاالنغفةذبابأبواعأكثرومن

لوصفنغمةكلمةالموسيقيونيستخدمومدتها.وشدتهاشعرعلىبيضهاالنغفةأنثىوتضع.الانفونغفةالحلق

لىيرمزواكيالبيافي،علىمفتاحكليحدثهالذيالصوتمنتجاالبيضويفقسفمها.أوو!قهاالخيلسيقان

أنهمكما.الموسيقيةالعلامةأوالموسيقيةبالنغمةسحمتدخلقطعاءيرقات

المفاتيح.لوحةعلىالفاصلةالفتراتلوصفيستخدمونها؟بمد!إلىطريقهاوتشقالحصان

مفتا!وأقربالأبيضالمفتاخبينالفاصلةالفترةتسمى!لأ9؟9إإ،-!رتسببحيثمعدته

ثانوية.نغمةأونغمةنصف،لهأسودأوأبيضء!!قلأصس3ومن.هضمبةاضطرابات

،الصوتالبيانو،،الموسيقىالهارمونيكا،:أيضاأنظر--!-،"ا!ضىالنفاتأنواع

.الموتمقياسف!1!يرنرتعرفاقيالماشيةنغفة

صلمبمع!ا!ء!!أوالعقببنغفةأيضا

وفي.الحركةأوالصوتإيقاعالختاميةالئغمة!ستضعوهيالنبرية،الذبابة

للحركةأو،للعبارةأو،للأغنيةالختاميةالنغمةهيالموسيقىالنغفة.الماشميةسيقانعلىبيضها



النفايةا!ا8

تعبيرهناكالحديثةالموسيقىوفي.الموسيقيةالمنظومةداخل

المتالفةالنغماتتقدمبهاويقصدالكاملةالختاميةالنغمة

.النبرةعلىالرئيسية

.الفضلاتمنالتخلصانظر:.الئفاية

)النمادا!النوويةالطاقةانظر:الئووية.الئفاية

ممها(.والتحلص

بمالأنددسيةالمكتبةمؤدفاتعيونمنالظيبلمح

غصنمنالطيبنفحهو:الكاملالكتابوعنوان

الخطيب.بنالدينلسانوزيرهاوذكرالرطيبالأندلس

المقريأحمدبنمحمدبنأحمد،العباسأبوومؤلفه

علماالكتابصاروقد.الدينبشهابالملقبالتلمساني

ماكثيرافلذلكبملكتابهعلماأصئالمؤلفكمالمؤلفه

ل!تارتباطوهو.للمقريالطيبنفح:بالقوليكتفى

المكتبةفىالمؤلفاتعيونأمجادإلينايعيدوكتابهالمؤلف

حزموابنوذخيرتهبساموابنوعقدهعبدربهكابنالعربية

الأندلسية.المكتبةفيإليهمومنوطوقه

وتوفيبتلمسانأم578هـ،869عامالمقريولد

الإعجابشديدوكان.بالقاهرةأمهـ0401063عام

بنالدينلسانوالأديبالعالمالغرناطيالوزيربشخصية

يتناولأنالمؤلفهذامنغرضهكانثمومن،الخطب

جوانبها.كلفيالخطيبابنشخصية

:أبوابثمانيةفىقسموكل،قسمينالكتابينقسم

بالأندلس،يختصالثمانيةبأبوابهالأولفالقسم

والزهراءوجامعهاقرطبةوعاصمتهاعمرانهافيفيصفها

الأمويةالخروفةعنحديثايفردثم،والعامريةالناصرية

الجزيرةثمبهفيوسلطانهال!!لامقوةوعنبالأندلس

الأندلسية.

الشخصياتبأعلامتعريفاالقسمهذافىونجد

وأدراستهالإكمالالمشرقإلىرحلتالتي،الأندلسيه

متطلباتمنالمشرقإلىالرحلةوكانت.العلمتلقى

أولئكيذكركما،الأندلسلأهلوالأدبيالعل!التكوين

الأدباءأعلاممنالأندلص!علىوفدواالذينالمشارقة

والأشعارالطريفةبالأخبارمليءالقسموهذا.والمفكرين

بينفيهالأندلسيةالشخصياتتراجمتتنوعكما،الكثيرة

وفقهاءوقضاةوكتابوشعراءووزراءوقوادوأمراءملوك

الأدبيالطالغغلبةالقسمهذايميزماوأهم.وغيرهموزهاد

عليه.

لابنفمخصصالثمانيةبأبوابهالثانيالقسمأما

وثقافتهونشأتهأصلهعنالمقريفيهشحدث،الخطيب

وأصدقائهومريديهلتلاميذهيعرضكما،ورحلاتهومناصبه

وأعدائه.وحاسديهوندمائه

أبنتراثمنطيباقدراحفظأنهالقسمهذاوأهمية

وأزجاله.وموشحاتهشعرهحفظكما،النثريالخطب

.للمقريالأدبىالنثرمعالممنالكتابمقدمةوتعد

يتحدثإذ،الرحلةبأدبعرفماإلىتكونماأقربفهي

ويصفوبحرا،برامصر،إلىالمغربمنرحلتهعنفيها

ووصولهالحرامللبيتزيارتهثماضحلةأهوالمنماعاناه

منأعتراهمايصفذلككلوخلا!مصر.إلىذلكبعد

يصطليبلدهعنبعيدوهووجدمنعاناهوماشوق

إليها.بالحنين

فيولغيرهلهالشعرمنبطائفةالمقدمةتحف!!كما

سفراالمقدمةأضحتحتى،عنهالبعدوحرقةالوطنوصف

الديار.وأدبالرحلةأدبفيقيما

عليهغلبوإن،وجذابمشرقأصنفحاوأسلوب

الدينبلسانأسلوبهفييتشبهكانالمقريأنذلك،السجع

مشتتةلكثرتها،،الاستطراداتكانتكما.الخطيبابن

منأكثرفيتتكررالأخباربعضأنبجانب،القارئلذهن

أسلوبالمقرياعتمادالكتابإيجابياتومن.موضع

أصلهإلىخبرفيرحبمأخبار،منيوردهفيماالرواية

آخرمنالطبنفحويعد.مصدرهإلىشعروكل

ا!راثفيوالمتخصصةالكبرىأ!ربيةاالموسوعات

السياسيالتاريخيبالجانبلعنايته،الأندلسيالإسلامى

كما،الحروبوذكروالترجماتوالبلدانالرحلةوبأدب

الكتابأنإذالأندلسلضياعوالأسفالأسىعكس

نازفا.الجرحومايزالكتب

.طبعاتعدةالكتابطبعوقد

.العباسأبو،المقري:أيضاانظر

-إخناتونزوجةوهي،قديمةمصريةملكةصقيتي

وطن،.مقء13.عامإلى1367عاممنمصرفرعون

باله)الاعتقادالتوحيدعقيدةيعتنقفرعونأولإخناتون

له(.شريكلاوأحد

قوياسندانفرتيتيوكانت

،إخناتونتعاليموراء

الشعائرأداءفيوساعدته

ويسمى.الجديدةالعقائدية

ونفرتيتيإخناتونحكم

بسبب؟العمارنةثورة

التيالكثيرةالتغييرات

،والعقيدةالفنفيأدخلاها

نفرتيتي.الاجتماعيةوالممارسات



941،علمالنفس

الرسوماتمنالعديدموضوعنفرتيتىوكانت

متحففيالجيريالحجرمنالملكةرأسويوجد.المنقوشة

المصريالمتحففيللملكةمصقولغيرورأس،برلين

لها.الشهيرةالرسوماتبينمنبالقاهرة

حجر.،اليشم:انظر.الئفريت

الأرواحتحفميرأف!طود(،)فدسفةأفلاطونانظر:.الئفس

علم.،لنفسا؟سيجموند،فرويد،ينلدا؟()المعتقدات

أبوعبداللهم(.؟-762اهـ،)؟-45الزكيةالنفس

أبيبنعلي3بنالحسينبنالحسنبنعبداللهبنمحمد

وبالنفسوبالمهديبالأرقطلقب،عنهماللهرضي،طالب

وكان.بالمدينةونشأولد.الأشرافالأمراءأحد.الزكية

مأفيهنيكنلموجداتهأمهلأن،قريشصريحلهيقال

شجاعا،العلمغزيروكان.بالمهديبيتهاهلوسماهولد.

،بالشامأميةبنيدولةفيالانحلالبدأولماوسخيا.وحازما

سرا.بالخلافةهاشمبنوبايعه

إبراهيموأخوههوتخلفالعباسيةالدولةقامتوعندما

يخفولم.بعدهمنالمنصوربيعةوعنالسفاحبيعةعن

،وأخاهفطلبه،الزكيةالنفسيضممرهكانماالمنصورعلى

أقاربهما،منعشرواثنيأبيهماعلىفقبض،بالمدينةفتواريا

وعندما.سنينسبعبعدبالكوفةحبسهفيفماتوا،وعذبهم

رجلا،وخمسينمائتينفيخرجأبيهبموتمحمدعلم

وأرسل.بالخلافةأهلهاوبايعه،المدينةواليعلىوقبض

الأهوازوعلىعليهافغلب،البصرةإلىإبرأهيمأخاه

وبعثفملكهامكةإلىمعاويةبنالحسنوبعث.وفارس

بالأمانويمنيهيحذرهالمنصورإليهوكتب.اليمنإلىعاملا

بينهما.والرسلالرسائلوتتابعت.يقبلفلمالعطاء،وواسع

علىوقضوا،بالمدينةفقتلوهجيشا،المنصورلهوجرد

حركته.

والعمدياتالسدوكالنفسعدميدرس.صكلما!ى،

والحيواناتالناستصرفاتالنفسعلماءيدون.الذهنية

أنماطعنيبحثونكذلك.البيئةوتجاهبعضتجاهبعضهم

علميةأساليبويستخدمونالسلوكتفهبمعلىتساعدهم

هذهبفضل-وجدواوقد.افكارهمصحةلاختبار

علىالناسمساعدةشسأنهامنكثيرةأشياء-الدراسات

والجماعاتالأفرادبينالتفاهموزيادةإمكاناتهمتحقيق

.والثقافاتالبلدانوبين

طائفةيعستقصيللدراسةواسعميدأنالنفسوعلم

الأسئلةومن.والأفعالوالمشاعروالأفكارالمسائلمنكبيرة

وتشموتسمعتبصركيف:النفسعلماءيثيرهاالتى

ونتذكر،ونفكرنتعلميجعلناالذيما؟وتحسوتتذوق

الحيواناتعنالبشرتميزالتيالنشاطاتوما؟ننسىولماذا

القدراتومامعنا؟تولدالتيالقدراتما؟الأخرى

الجسد.فيالعقلتأثيرمدىمااكتسابها؟عليناالواجب

سرعةتغييرنستطعوهل؟العقلفيالجسديؤثروكيف

ماذاإرادتنا؟بمحضالجسمحرارةدرجةأوالقلبنبض

نحبولماذاورغباتنا؟حاجتناعنتنبئناأنالأحلامتستطجع

لاوغيرهمبالخجلبعفالناسيشعرولماذا؟نحبهممن

المرضما؟العنفأممبابماإطلاقا؟لديهمخجل

؟.شفاؤهيمكنوكيف؟العقلي

علىكثيراالنفسعلماءبحوثنتائجلمماعدت

المثالسبيلفعلى.الناستصرفاتلأسرارفهمناتحسين

شخصيةتطوركيفيةعنالكثيرالنفسعلماءاكتشف

المعرفةبعضولديهم،السليموتشجئالنمو،الإنسان

السيئةعاداتهمتغييرعلىالناسمساعدةشأنهامنالتي

بعضيدركونكما.التعلمعلىالتلاميذومساعدة

كفاءتهمرفععلىالعمالتشجيعإلىالمؤديةالشروط

لكنبعد.تكتشفلمكثيرةأشياءهناك.الإنتاجية

بإمكانهالنفحي!علمبفضلاكتسبناهالذيالإدراك

تصرفاتهم.تحسينعلىالناسمساعدة

الأخرىوالعلومالنفسعلم

الطيعية،العلومبأحدوثيقااتصالاالنفسعلميتصل

علماءمنكثيرمثل-النفسفعلماء2.الأحياعلموهو

وحاجاتهموالحيواناتالبشرقدراتيدرسون-الأحياء

علىدرا!ستهميركزونالنفسعلماءأنغير.ونشاطاتهم

.الدماغسيماولاالعصبيالجهازعمل

الاجتماعية،العلوممنبفرعينأيضاصلةالنفسولعلم

يدرسحاناللذان،الاجتماعوعلمالأجناسعلمهما

فيشأنهم-النفسعلماءيدرسإذ،مجتمعهفيالإنسان

البشرميول-الاجتماعوعلماءالأجناسعلماءشأنذلك

الفروعهذهوتدرس.الاجتماعيالنطاقفيوعلاقاتهم

منولكنذاتها،المشكلاتالأكاديميةالمعارفمنالثلاثة

علىدراساتهميركزونالنفسعلماءأنبيد،مختلفةزوايا

بتفكيرخاصةبصورةمعنيونلأنهمذلكالفرد،سلوك

أفعاله.فيتؤثرالتيوالمشاعرالشخص

الطبفروعمنفرعاالنفسعلميشبهذلكإلىإضافة

النفس!علماءمعظمويحمل.النفسيالطبيدعى

إلايتخصصلالكن،النفسعلمفىجامعيةفمهادات

يحملبينما.العقليةالاضطراباتعلاجفىمنهمالقليل

لمعالجةعملهمويكرسون،طبيةشهاداتالنفسيونالأطباء

العقلية.الاضطرابات



علم،النفس،42

النفسعلمفيالبحثمناهج

ذاتهاالأساليبأبحاثهمفىالنفسعلماءيستخدم

يصوغونفهماالعلماء.منغيرهميستخدمهاالتيتقريبا

التفسيراتعنتعبر،فرضياتأيضاتسمى،نظريات

لاختبارعمليةأساليبيستخدمونثملمشاهدأتهم،المحتملة

فىالمستخدمةالرئيسيةالمناهجومن.الفرضياتهذهصحة

التقويم2-.الطبيعيةالمشاهدةأ-:النفسيةالبحوث

التجريب3-.المنهجي

مراقبةعلىالمنهجهذاينطوي.الطبيعيةالمشاهدة

فمثلا.الطبيعيةبيئتهافيالأخرىوالحيواناتالبشرسلوك

بيئتهافىالشمبانزيقرودتصرفاتالباحثيدرسقد

مسبباتبينالتمييزالنفسعالميبحثبينما،الطبيعية

العامة.السلوكأنماطعنيبحثكماونتائجها.الأحداث

عددذاتفئةمراقبةدراساتهمفيالنفسعلماءيحاول

مجتمعهالتمثيلتؤهلهاكافيةمعينةوصفاتكاف

النموذجة.الينةالفئةهذهوتدعىدقيقا.تمثيلاالسكانى

استنتاجاتفيالشخصيةآراؤهمتؤثرألاويحاولون

الخاضعالكائنسلوكفىوجودهميؤثروألا،دراستهم

عنيبتعدأنإما،أمانتهعلىالحريصفالعالم.للملاحظة

جزءاوجودهيصبحأنإلىفيهبقائهأمديطيلأوالمشهد

المشهد.منمألوفا

التيللمعلوماتقيمامصدراالطيعيةالمشاهدةوتعد

فينفسهالبحثتأثيرأما.النفسعلماءعليهايحصل

أنهغير،المنضبطةالتجربةتأثيرعنفيقلالمراقبالسلوك

سببيةعلاقةوجودإثباتفيوحدهاالمراقبةتنجحمانمادرا

المشاهدةالنفسعلماءيستخدملذاأكثر.أوحدثينبين

رئيسيةبصورةاستطلاعياأسلوبابوصفهاالطيعية

فيماالاختبارمحكعلىتعرضوأفكارنظرةلاكتساب

بعد.

علىالعلميالمنهجهذااسميطلق.المنهجىالتقويم

أفكارعلىالحكمفيالمستخدمةالنظاميةالطرقمنطائفة

الأنواعوتحتوي.شخصياتهموسماتومشاعرهمالناس

النفسلعلمالرئيسيةالمجالات

الفهميستخدم)الطبي(.الإكلينيكىأوالسريريالنفسعلميمالتيالطرغ!دراسةبألهالنفسعلمفيالإدراكيعر!.الإدراك

الاضطرالاتلتشخيصالشواذنفسوعلمالنموعلممنالمستمدحولهالعالمفيوالعلاقاتوالأحداثبالاشياءواعياكائنأيبها

علماءبعضويعملمعالجتها.بغيةالتكيصومصاعبالعقليةمثلحقولاالإدراكنفسعلماءيحللولدا.الحواسباستخدام

الأمراضمنعشأنهامنبرامجتطويرعلىالسريريالنفس.والحركةواللمسوالشموالذوقوالسمعالبصر

مجابهةعلىالأفرادتساعدأساسيةبأبحاثيقومونأو،العاطفيةالتغيبراتحدوثكيفيةفيالنفمىعلممنالفرعهذايبحثءالتعلم

أفضل.وجهعلىاليوميةالحياةمشكلاتويعنى.والتدريبوالممارسةالخبرةنتيحةالسلوكفيالدإئمة

المضطربين.والأفرادالسلوكيةالاضطراباتيعالجالشواذ.نفسعلمعمليةفىوالعقابالتواببأهحيةدراساتهمفيالنفسعلماء

وأالعنيفالسلوكأسبابفيالباحثونيحقققدالمثالسبيلفعلىالتىالعواملوما.والأنواعالأفرادمحتلفشعلموكيف،التعلم

علاجفيالمستخدمةالأساليبفعاليةأر،للذاتالهدامالسلوك.الذاكرةفىتؤثر

الانفعالية.الاضطراباتالواعيةوغيرالواعيةالقوىدراسةعلىالنفسعلماهتمامينصب.الدافع

فيالناسبدراسةالنفسعلممنالفرعهذابهتم.الصناعيالنفسعلمالعلماءيركزكما.الأخرىوالحيواناتالبشرتصرفاترراءالكاممة

فيالصناعيالنفسعلماءلهايعىالتىاطسحائلومن.العملأماكن.والانفعالوالعدوارالجنسيةوالدوافعالحسديةالحاجاتتفهمعلى

.العمالأداءتحسيروكيفيةمعنويا،أجدىالعملجعلكيفيةبحوثهمع!بعضهمالناستميزالتىالخصائصإلىالشخصيةتشير.الشخصية

.والإدارة،والقيادة،الموظفينبالتفاءالمتعلقةالمسائليدرسونكذلكتطهوركيفيةالشحصيةنفرعلماءويدرس.سلوكهموتفسربعض

الصناعي.النفسبعلمالصلةقريبالمنظماتنفسوعلم.الشخصيةسماتوقياس،الرئيسيةالشحصيةوأنماطالؤد،شخصية

الجسموتركيبالسلوكبينالعلاقةيدرسالفشولوجي.النفسعلمالاجتماعيالسلوكفيالعلمهذايبحث.الاجتماعيالتفسعلم

الدماغوظائفويدرسالعصبىالجهازعملولاسيما،وظائفهأووجودبمجردالسلوكتأثربكيفيةالاهتمامجمعوالجماعاتللأفراد

السلوكويستقصي.السلوكعلىالهورمولاتتؤثروكيفالنفسعلماءويركز.السلوكعلىبتأثيرهمأوآخريىأشخاص

والعوأطف.التعلمفىتؤثرالتيالحسديةوالعملحاتالمحياسيوالسلوكالاتصالاتمثلعملياتعلىالاجتماعى

سلوك!ىوالشبهالاختلافأوجهيسشقصيالمقارنالنفسعلم.والاتجاهاتالميولوتكون

الميدانهذافيالنفسعلماءويقوم.الختلفةوألواعهاالحيواناتوموادالتعليمطرقتحسينالعلمهذايحاول.التربويالنفسعلم

الحيواناتأنواعمحتل!قدراتحولمنهجيةبدراساتعلىالقدرةوقياسالميدانهذافيالتعلممشكلاتوحل،التعليم

.البشريبالجنىمقارنتهامعونشاطاتهاوحاحاتهاالميدانهذا!ىالباحثونويعمل.التربويالتقدمودرجةالتعلم

التىوالاجتماعيةوالفكريةالعاطفيةالتغيراتيدرسالنمو.نفسعلموتقييم،جديدةتعليميةطرقوتطويرتحصيلاختباراتوضععلى

بعضويتخصصالعصر.مراحلمختلففيالناسعلىتطرأمختلففىالأطفالتعلمكيفيةدراسةأوفعاليتهادرجة

المراهقين.أوالأطفالمشاكلبدراسةالممونفسعلماء.أعمارهم
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تاريخدراسة:الاتىعلىالمنهجيالتقويمفيالرئيسية

المعيارية.والاختباراتالمسوحوإجراء،الحالة

معلوماتمجموعةمنالمؤلفةسيرتهأي.الحالةتا!يخ

النفسعلماءمعظميجمع.وحاضرهماضيهعنمفصلة

تفهمعلىلتساعدهممرضاهمحياةتواريخالسريريين

ملاحظتهلدى-النفسلعالمويتسنىوعلاجها.مشاكلهم

المزيداكتساب-متشابهةفكريةأنماطاأومتماثلةتجارب

العاطفية.الانفعالاتبعضبأسبابالإدراكمن

وتنطوي،العامالرأياستطلاعاتأيضاتدعى.المشوح

إليهمالأسئلةبتوجيهونشاطاتهمالناسميولدراسةعلى

النظروجهاتعنبمعلوماتالمعسوحوتزودنا.مباشرة

ومواضئأخرىالشرائيةالمستهلكينوعاداتالسياسية

بعناية.كلماتهاتنتقىبأسئلةقائمةالنفسعالمويعد.عديدة

فيالمشتركينمعشخصيةمقابلةالباحثيجريوقد

بالبريد.الامشبانةمنهمواحدكلإلىيرسلأو،الاستطلاع

عامةامشنتاجاتإلىالتوصلالنفسعالممرادكانوإذا

نموذجية.عينةأفرادمنالردودجمععليهوجبالتطيق،

معاييرالبدءفيلهتقررتاختبار.المعياريالاختبار

ذلكوفوق.ثابتةنتائجتطبيقهلدىوأظهر،وسطةأداء

وتقويمالاختبارلإجراءموحدةأساليبوضعيشترط

لقياسالاختبارهذامثلالنفسعلماءويستخدم.نتائجه

وسماتاهتماماتهمومواضعواستعدادهمالناسقدرات

شخصياتهم.

الإسقاطيةكالاختباراتأخرىاختباراتوثمة

أحدففي.الداخليةالفردمشاعرأغوارسبروظيفتها

يراهماالفحصتحتالشخصيصفرورشاخ،اختبارات

الموضوعتفهماختباروفىالحبر.بقعمنسلسلةفي

القصةيحكيأنالمفحوصإلىيطلبإسقاطى()اختبار

وأنسبياالبناءمعدةغيرالصورمنسلسلةبهاتوحيالتي

يمكنملائمةمادةالاختبارفهذا.المعالمموضحة

وصراعاته.وانفعالاتهحاجاتهعليهايسقطأنللمفحوص

إلىالاختباراتهذهإجاباتترجمةالنفسعلماءويستطع

الفرد.شخصيةعنتعبيرات

المعياريةوالاختبارات،والمسوح،الحالةتاريخيزود

لهملايتسنىالتيالمعلوماتمنبكثيرالنفسعلماء

المعلوماتدقةأنغيرالطيعية.بالمشاهدةعليهاالحصول

تعتمدكما،الدراساتإعدادحسنعلىتتوقفالمجموعة

هذهوكمالفيهاالمشتركينالأفرادإجاباتصدقعلى

لأجوبة.ا

البحثعلىالنفسعالمالمنهجهذايساعد.التجريب

وجودها.تأكيدأوالسلوكفيسببيةعلاقاتوجودعن

عشوائيةبصورةالباحثيقسمنموذجيةتجربةففى

تدعى،مجموعتينإلىالتجربةفيالمشتركينالأشخاص

الضابطةالمجموعةوالأخرىالتجرلميةالمجموعةإحداهما

سلوكفييؤثرأنيمكنظرففيتغييراالباسظيحدثثم

دونالأخرىالعواملإبقاءمع،التجريبيةالمجموعةأفراد

المجموعةظروففيتغييرأييدخللابينماتغيير،

سلوكعنالتجريبيةالمجموعةسلوكاختلففإذا.الضابطة

سبباالمتغيرالظرفاعتبارالمحتملمنكانالضابطةالمجموعة

المجموعتين.سلوكفيللفارق

علىتنطويالغربفيتجرىأخرىتجاربوثمة

مختلفة.ظروفتحتالأشخاصسلوكأختبارتكرار

تأثيرمدىمعرفةالاختبارهدفيكونقدفمثلا،

سائقكليمتحنحيث،السياراتسائقىعلىالمسكرات

بعدالامتحانيكررثم،منتبهوهومخبريمشباهبوساطة

فيفارقأيعزويمكنعندها.الكحولمنقدراتعاطيه

المتعاطى.الكحولإلىالأداء

اختبارالتجريبيالأسلوببفضلالعلماءويستطجع

منكثيراولكن.ضابطةظروفتحتمانظريةصحة

علىمبنيةاستنتاجاتقبولفييترددونالنفسعلماء

كثيرةحالاتفيالناسسلوكأنإذفقط،مخبريةبحوث

نفسية.تجربةموضحعأنهمعلمهمبمجرديتغير

ئاريخيةنبذة

الفلاسفةيحاولالقديمةالعهودمنذ.البدايات

البشرتصرفاتوراءالكامنةالأسبابفهمعامةوالناس

إلىالنفسعلمأصولوتعود.الأخرىوالحيوانات

الرئيسياهتمامهركزالذيأرسطوالإغريقيالفيلسوف

واالعقلأنواعتقد.الإنسانيالعقللدىالإنجازقدرةعلى

عنمنفصلشىء،الروحالإغريقأسماهاالتي،النفس

التفكير،منالناستمكنالتيهىالنفعي!أنوراىالجسد.

الإنسانية.الفضائللأسمىمصدراكونهاعنفضلا

المفكرونأسهمالإسلاميةالعربيةالحضارةعصوروفي

الإنسانيةالنفسدراسةفيالمسلمونوالأطباءوالعلماء

سينالابنرسائلمنها،المجالهذافيبارزةاثاراوتركوا

علماءأسهمأوروباوفي.وغيرهمالهيثموابنللرازيواراء

أسهمكما.الإنسانيالسلوكدراسةفيالوسطىالعصور

ذلك.فيعشروالثامنعشرالسالغالقرنينفلاسفة

والجسدالعقلاعتبرديكارترينيهالفرنسيفالفيلسوف

وأشارالاخر.فيكبيرتأثيرمنهمالكل،منفصلينشيئين

وهىالصنوبريةالغدةفييحدثبينهماالتفاعلأنإلى

.الدماغفيالحجمدقيقعضو

ومعهمولدواقدالناسأنأيضاديكارتواعتقد

المذهبهذاأنغيروالتمحي!.التفكيرعلىالقدرة
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القرنأواخرفيللرفضتعرضالطبيعىالمذهبالمسمى

منالميلاديينعشرالثامنالقرنوأوائلعشرالعسابع

ومنهمالتجردميين،اسمعليهمأطلقالفلاسفةمنمجموعة

وجورجالأسكتلنديهيوموديفيدلوكوجونهوبزتوماس

معهيولدالإنسانبأنهؤلاءاعتقدإذ،الأيرلنديباركلي

إلاتأتىلاالخارجيبالعالممعرفتهوأنبيضاء،صفحةعقله

تجاربهمحصيلةهىالناسأفكاروأن،الحواسطريقعن

الحياتية.

التاسعالقرنمنتصففىعلما.يصبحالنفسعلم

الفسيولوجيالعالمهما،ألمانيانعالمانبدأالميلاديعشر

فونهيرمانوالفسيولوجيوالفيزيائيمولرجوهانز

.والإدراكللإحساسالمنتظمةالدراساتأولىهيلمولتز،

دراسةالممكنمنأنهالدراساتهذهوأوضحت

بصورةالعقليالنشاطوراءالكامنةالجسديةالعمليات

علمية.

أساسعلىقائمعلمإلىيتطورلمالنفص!علمأنغير

عشرالتاسعالقرنأواخرحتىوالتجريبالملاحظة

الامري!حماالفيلسوفأس!م8751عامففي.الميلادي

نوعهمنمختبرأولكانربمانفسيامختبراجيمعروليم

علىام987عاممماثلمختبرتأسص!ألمانياوفي.العالمفى

علمىفىتدريباتلقىفيلسوفوهو،فونتفلهلميد

جيمسمنجزاتوتعدأيضا.الأعضاءووظائفالطب

عنومتميزامنفصلاحقلابوصفهالنفسعلمبدايةوفلهلم

الفلسفة.علم

التاسعالقرنآواخرفيبينهمافيماالنفسعلماءوانقسم

الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتإلىالميلاديعشر

نأينبغيوكيفدراستها،عليهمالواجبالمواضيعحول

وأمذاهبأربعةوتطورتنشأتلذلكوتبعا.تدرس

البنيويةالمدرسةا:هيالمدارسوهذه.رئيسيةمدارس

مدرسة-4الجشطالتيةالمدرسة3-السلوكيةالمدرسة2

النفسي.التحليل

أعمالبفضلالمذهبهذانشأ.البنيويةا!لدرسة

هؤلاءالنفسعلماءاعتقدإذوهمعاونيهما.وفلهلمجيمصر

الإنسانتجاربوصفهوالنفسلعلمالرئيسىالغرضبأن

علمىبتحليلالإتيانوحاولواوتفسيرها.وتحليلهاالواعي

الم!صنةالعناصرإلىبتجزئتهاوذلك،الواعيةللتجربة

أربعةبين-المثالسبيلعلى-ميزوافقدلبنياتها.

والألموالبردالدفء:أساسيةجلديةإحساسات

مزيجا-لهتحليلهمبعد-البللإحساسواعتبروا.والضغط

والنعومة.البردإحساسىمن

البحثفيرئيسياأسلوباالمذهبهذاعلماءواستخدم

تدريبعلىينطويالاستبطانأوالاستبصاريدعى

لعملياتهمالانتباهعلى-البحثموضع-الأشخاص

حياتهم.وتجاربومشاعرهمالذهنية

ما139عامالمذهبهذأأسس.السلوكيةالمدرسة

هواعتقدإذبرودسجونواطسونالأمريكيالنفسعالم

هو-الباطنةالتجربةلا-الظاهريالسلوكأنوأتباعه

هذاوجاءبه.الوثوقالممكنالوحيدالمعلوماتمصدر

مدرسةلتأكيدفعلردبمثابةالمرئيةالحوادثعلىالتركيز

أهميةعلىالسلوكيونأكدوقدالاستبصار.علىالبنيوية

رئيسيةبصورةوبحثوا،الفرديالسلوكتكوينفيالبيئة

البيئية.والمثيرأتالظاهريالسلوكبينالكائنةالعلاقة

عالمبأعمالكثيراالسلوكيةحركةوتأثرت

دراسةففي.بافلوفإيفانالروسيالفيزيولوجيالنفس

وكانكلبإلىطعاماقدمكلماجرسايقرعله،مشهورة

تكراروبعد.الطعامرائحةشمكلمايسيلالكلبلعاب

الكلبلعابأخذمراتعدةأضجربةالهذهبافلوف

.طعامهنالكيكنلمولوحتى،الجرسقرعبمجرديسيل

كسيلان-إراديالاانعكاساأنعلىالتجربةهذهودلت

فيولدهالذيالأولالمثيرغيربمثيريقترنأنيمكن-اللعاب

.الطعامرائحةلاالجرسصوتالحالةهذهفيوهو،الأصل

فعلردتصئالاستجابةحيثهذهالتعلمعمليةوتدعى

(.الشرطي)الارتباطجديدلمثير

الممكنمنأنهالسلوكيينمنوغيرهواطسونوأدرك

نأاعتقدأنهوالواقعبالإشراط.الإنسانسلوكتغييرأيضا

بيئةفيالتحكمخلالمنيريدهاا!شجابةأيةتوليدبإمكانه

الفرد.

النفسعالماجتذبالعشرينالقرنمنتصفوفي

أفكارهبفضلالانتباهمنكثيراسكنرإفبيالأمريكي

وصفأم(489)عامالثاليوالدنكتابهففى،السلوكية

مجتمعخلقأجلمنالإشراطمبادئتطيقكيفيةسكنر

.مرسوملخططوفقامثالى

جشطالت،،الألمانيةالكلمةتعني.الجشطالتيةالمدرسة

نشأمثلما،المذهبهذانشأشكلا.أوصيغةأونمطا

اعتقدإذ.البنيويةلمدرسةفعلردبوصفه،السلوكيةمذهب

يرونالأخرىوالحيواناتالبشرأنالجشطالتنفسعلماء

لا،متكاملمنظمشكلأونمطوكأنهالخارجيالعالم

الفيلملغريطيتألفمثلا.فرديةإحساساتمنمجموعة

لنايبدوومدلك.الساكنةالفرديةالصورألوفمن

حركاتسلسلةكأنه-مشاهدتهلدىصورهتعاقب

متواصلة.

بوجوبالجشطالتعلماءيعتقدللسلوكيينوخلافا

مجموعةلامتكاملامنظمانمطابوصفهالسلوكدراسة

"الكلالمأثورالقولويعبر.منفردةواممتجاباتمثيراتمن
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حركةمبادئمنمهممبدأعن"أجزائهمجموعمنأكبر

الجشطالت.

علىام129عامنحوالجشطالتنفسعلمتأسص

الثلاثيناتوخلالويرثيمر.ماكسالألمانىالنفسعالميد

حركةلهزميلينمعفيرثهايمرنقلالعشرينالقرنمن

.المعلوماتمنلمزيد.المتحدةالولاياتإلىالجشطالت

نفس.علم،الجشطالتانظر:

القرنأواخرفيالمذهبهذاتأسس.النفسيالتحليلي

الطيبيدعلىالعضرينالقرنوأوائلالميلاديعضرالتاسبع

النظريةأساسعلىمبنيوهوفرويد.سيجموندالنمساوي

خبايافيكامنمعظمها،جبارةباطنيةقوىإنالقائلة

فرويدويرى.الإنسانسلوكتحددالتىهي،الباطنالعقل

طفولتهممنذ،الناسأنالنفسيالتحليلعلماءمنوغيره

أية،الواعيالإدراكمنيطردونأي،يكبتون،المبكرة

المجتمع،لدىأو،لديهممقبولةغير،حاجاتأو،رغبات

خلقالمكبوتةالمشاعربامكانوأن.الباطنالعقلإلى

حتىأوللنفسهدامسلوكأوالشخصيةفياضطرابات

منأساليبعدةتطويرعلىفرويدوعمل.بدنيةعوارض

أسلوبمنها،الوعيعالمنحوالمكبوتهالمشاعردفعشأنها

يسترخيالأسلوبهذاوبمقتضىالحر.التداعييدعى

ينصتبينما،بالهعلىيخطرمابكليتفوهثمالمريض

عنتنمتعابيرأوكلماتالتقاطمحاولأ،المعالجالطيب

التحليلعلماءويحاول.الباطنيةالمفحوصمشاعر

للدوافعانعكاساباعتبارها،الأحلامتفسيرأيضاالنفسي

فهمعلىالمريضمساعدةهيوالغاية.اللاواعيةوالنزعات

لمعالجتها.طرقوإيجادوتقبلهاالمكبوتهمشاعره

كثيرعلىالمذهبهذايحتوي.الحديتالنفسعلم

علماءمنكثيريرفضفمثلا.لهالسابقةالمذاهبتعاليممن

فكرتهمعظمهه!يقبلونلكنفرويد،اراءبعضاليومالنفس

فيرئيسئادورايؤدياللاواعىالعقلأنوهي،العامة

النفسعلماءمعظميتفقكذلك.الإنسانيالسلوكتكوين

ووجوب،السلوكفيالبيئةتاثيرحولالسلوكيينمع

نأكيررئيعسيةبصورةللمشاهدةالقابلةالأفعالدراسة

يعتقدونإذ،البحتةالسلوكيةالمدرسةيعارضونمنهمكثيرا

وتطورالتفكيرمثللعملياتيسيرااهتماماإلاتعيرلاأنها

الشخصية.

اتجاهاتفيباستمراريتطوراليومالنفسعلمومايزال

المتطرفينالسلوكيينمنمكونةمجموعةفهنالك.عديدة

سلسدةالسلوكأنتعتقد،والاستجابةا!لثيرمدرسةتدعى

نهايةفييمكنولذا.الختلفةللمثيراتالاستجاباتمن

التكهنيمكنكما،استجابةلهمثيركلتعريفالمطاف

فيه.والتحكمبالسلوك

أصحابهمالنفسعلماءمنأخرىمجموعةوثمة

عنتسموالإنسانيةالطبيعةأنتعتقدالمعرفيةالمدرسة

ولذلك.واستجاباتمثيراتمنارتباطاتمجردكونها

التفكير،مثلالذهنيةالعملياتعلىأتباعهايركز

التيالطريقةمعرفةويودون،الذاتيوالإدراكوالتمحيص

وكيفيةالعالمعنمعلوماتهجمعفيالإنسانيستخدمها

استجاباته.وتخطيطلهاتحليله

نشأت،الإنسانيالنفسعلمتدعىمدرسةوهناك

النفسيالتحليلولعلمالسلوكيةللمدرسةبديلاوتطورت

رهنلاوخياراتهمقيمهمقيدهمالأفرادأنأتباعهاويعتقد

الدوافعرهنولا-السلوكيونيعتقدكما-إطلاقاالبيئة

هذهوغاية.النفسيالتحليلعلماءيعتقدكما-اللاواعية

وتحقيقفعالةبصورةالعملعلىالناسمساعدةالمدرسة

النفسعالماالمدرسةهذهأنصارومن.الفريدةإمكاناتهم

روجرز.وكارلماسلوإبراهامالأمريكيان

يعدونلاالنفسعلماءمنكثيراأنبالذكروالجدير

مايختارونوإنما،معينةنظريةأولمدرسةأتباعاأنفسهم

النهجهذاعلىويطلق.متنوعةمصادرمنلهميروق

ايرنتقائية.اسم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

لوسيوسأرنولد،جيزيلألفردآدلر،

وليم،جيممىوندجور،تلبورأ

محمدأبوبكر،الرازيبتروفيتشإيفان،بافلوف

نوبرو،يمبتلها

جان،حيهبيا

لفردأ،بينيه

تشيصردواإد،تولمان

ليردوادإ،يكاثورند

فإىسكنر،

سيناابن

إريك،فروم

ناأ،يلىفرو

نلىسيجمو،يدفرو

ثكور،فكاكو

نجلفحاوو،لركو

يرها،لورها

يكريدفر

ينركا،نيهور

علىأبو،الهيثمابن

جون،واطسون

برودس

ميرنزروبرتيركيز،

كارل،يونج

جوستاف

فلهلم،فونتليونلويسثيرستود،

راكدلل!أ

لتعلما

فعالدا

لشخصيةا

النفسلعلمالرئيسيةالمجالات

الصماعيالنفسعلمالاحتماعىالنفسعلم

المقارنالنفسعلمالسريريالنفصعلم

النمونفسعلمالشوأذنفسعلم

صلةذاتأخرىمقالات

النفسيالعلاجالنفسيالتحليلالدوافعأبحاث

الموازيالنفسعلمالشعوررهافةتدريبعلم،الاجتماعيالأحياء

العربعندالعلومنفسعلم،الحشطالتالاختبار

والمسلمإنالسلوكالعقليةالأمراض

التداوليالتحليل



النفط424

لرويلاصحامريت

المتحدةالولايات

أشرالياسحامريت

فطررمال

السعوديةسحامريت

رقيقمائعبيرمتراوحة،والقواماللونفيالمحتلفةالحامالريتألواعوتتباي!.الحامالزيتيدعىسائلصورةفيالأرض!م!يأتىالنفطمعظم

معينة.ورمالصخورفيصلمةمادةصورةعلىايصاالنمطيوحد،العالممنالمقاعلعصوفي.بالقطرالىشبيهةعامقةموادإلىشماف

النفط

لذلك،قيمةأ!المافيالطبيعيةالثرواتأكثرمنا!

الأففلمنليهونوقدالأسود.الذهبالناسبعضسماه

المشتقةالوقودفأنواعالبلاد،لأغلبالحياةبشريانوصفه

والمعدات،والمصانع،والطائرات،السياراتتمدالنفطمن

وتولد.بالقدرةوالسفن،والقطارات،والشاحنات،الزراعية

وأماكن،للمنازلوالكهرباءالحرأرةالنفطىالوقودأنواع

الطاقةنصف!قرابةإجمالآيوفرفالنفط،كثيرةعمل

العالم.فىالمستهلكة

المنتجاتتصئالافالوقود،أنواعإلىوبالإضافة

موادبينالمنتجاتهذهوتتراوح.النفطمنالأخرى

وموادالمحركاتشعحوموبين،والمنسوجاتالرصف!

تتوفرماعادةموادصناعةفيالنفطويستحدم.التجميل

والمنظفاتوالستائر،والسجاد،كالألعمبرين،المنازلفي

.الأسنانومعجون،البلاستيكيةواللعب،والأسطوانات

المنتجاتمنواسعةتشكيلةنستعملأنناورغم

المعرفةفرصةلهمأتيحتالذينأنإلا،النفطمنالمصنوعة

الأرضجوفمنأكثرهاويأتى.قليلونذاتهاالمادةرؤيةأو

الزيتأنواعتتباين.الخامالزيتيسمىسائلصورةعلى

شفافزيتبينمتراوحة،والقواماللونفيالختلفةالخام

فيأيضاالنفطيوجدكما.كالقوانكثيفةومادةرقيق

معينة.ورمالصخورفيالصلبةالحالة

قلةولكن،السنينآلافمنذالنفطالناساستخدم

عشرالتاسعالقرنحلولقبلقيمتهأدركتمسهم

ذإبموالسيارةالبارافينمصباحاخترععندماالميلادي

مننوينعلىهائلاطلباأوجداالاختراعينهذينإن

الكيروسين(أيضا)ويسمىالبرافين:النفطيالوقود

العلماءفقام،الجازولينأيضاويسمى)البنزين(الترولو

النفطمنتجاتتشكيلةبزيادةالعشرينالقرنأوائلمنذ

جودتها.وتحسين

بعداسترجاعهيمكنلا،الأخرىكالمعادن،والنفط

وإمدادات،عامبعدعامااستخدامهويزيد.استخدامه

الاستهلاكمعدلاتامشمرتولو.بسرعةتنفدمنهالعالم

الحاديالقرنأواسطفيشحيحاالنفطفسيصبح،الحالية

والعشرين.

كبيرةبدرجةالصناعيةالبلدانمعظمتعتمد

الطاقة.منحاجاتهالاستيفاءالمستوردالنفطعلى
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فيالنفطعنبحثاالعميقللحفرتستخدمالتيالمعداتيحمل،اليمينإلىالطويلالفولاذيفالبرح.النفطلصناعةمألوفةرموزواللصافيالأبراج

قيمة.أحرىومنتجاتالوقودأنواعإلىالزيتيكرر(،الشمال)إلىالمصفاةوفي.الأرضباطى

المصدرةالبلداناستطاعتالاعتماد،لهذاونتيجة

سياسي،سلاحبمثابةالنفطاستعمال،للزيت

تلكلبعضصادراتهاتقييدطريقعنواقتصادي

عددأقتصادكاهلالزيتمصدروأثقل،كماالبلدان

نفطيةمصطلحات

.والبحيراتوالبحارالمحيطاتفيتحفرآبارالبحريةلابار

الخزانفيالطبيعيةالطاقةفيهاتستغلطريقةالابتدائيلاستخراج

مشجة.بئرإلىالزيتلحلب

رإبأصمنخزانإلىالطاقةلإضافةطريقةأيةا!لعززلاشخراج

منتحة.لئرنحوالتدفقعلىالزيت

البئر.فيالزيتتدفقبدءيعنيابئستغلال

والغاز.الزيتبمعالحةتنتجكيميائياتلزوكيميائيات

للزيت.بئرحفرفر،تستحدمالتيالمعداتيحملطويلفولاذيبماءلبرج

ومعظهمالخامالزيتلقياستستخدمالتيالقياسيةالوحدةلبرميل

لترا.ا95الواحدالبرميلويساوي.النفطةالمنتجات

فيهاوجدقدييكنلممنطقةفيتحفربئر(الجزافيو)1العشوائىلبئر

غاز.أوزيت

ملكهم.منينتجالذيالزيتلطرتدبللملاكنقود)الأتاوة(الجعالة

قيمةوسدسثمنبينيتراوحقدرهاجعالةالزيتشركاتأكثروتدفع

زيتا.الجعالاتعلىالملاكيحصلو!د.ويباعينتحزيتلرميلكل

تستحدمأخرىومعداتالرفعوآلاتالبرجمنتتكونالبرجيةلحفارة

الزيت.بئرحفرفي

لأسعاربرفعهممنها،الفقيرةوخاصةالبلدانمنكبير

غنيها،البلدانمنكثيرعانىولذا.كبيرةبنسبةالنفط

منالسبعينياتأوائلمنذالنفطنقصأزماتمنوفقيرها،

العشرين.القرن

تجارية.بكمياتالغازأوالزيتإنتاحديفشلتبئرالجافةالحفرة

أ!.أووا!احرالاتحويمنطقةالزيتحقل

صغيرةقواتمنويتكون.الأرضسطحتحتللنفطتراكمالحزان

الرملى.والحجرالجيريكالحجرصخورمسامديتتجمعالنفطمن

سوداءبمادةمحاطةالرملمنحميباتالقطرانرمالأوالقار،رمال

غاز.أوزيتإلىتحويلهايمكن

الحزان.فيطميعياالزيتعليهايوجدالتيالصورةالخامالزيت

يمكنمادةوهيالكيروجينعلىيحتويرسوبىصخرالزيتطفل

ريت.إلىتحويلها

العقدويعطي.ملكيةصاحبوبينزيتشركةبيناتفاقيةا!لعادنعقد

الملكية.فىوإنتاحهالزيتعنالتنقيبفيالحقالشركة

الحفر.طاقمفيعاملهوالغليظ

التيالهيدروكربوناتمحموعاتمنواحدةأية)إممتقطارة(الكسر

التكرير.أثناءالكسوروتفرز.الخامالزيتتشكل

الزيتحركةيحجزمساميلاصحريجوفيتكوينالزيتمحبر

الخزاد.يحبسوبذا

والكرلود.الهيدروجينعمصريمنيتكونكيميائىمركبالهيدروكربون
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العلماءيختبر،الطاقةفىالنطاقواسعنقصولتجنب

أخرىمصادروكذلك،الزيتمناصطاعيةضروئا

للطاقة،أخرىمصادرسريعاظهرتلوحتىولكنللوقود.

لذا.عديدةلسنواتالنفطعلىللاعتمادالناسسيضطر

علىولزمبلد.لكلملحاأمراالزيتفيالاقتصادأصبح

فيللاقتصادطرقإيجادفيإيجابيينيكونواأنالآنالناس

النفط.

النفطاستخدامات

فىأخرىمادةأيمنأكبراستخداماتعدةللنفط

هذهللنفطيجعلالذيالسببويكمن.العالم

فالزيت.المعقدةالجزجميةبنيتهفي،الكثيرةالاستخدامات

مختلفةهيدروكربوناتمنخليطرئيسيةبصورةالخام

هذهوبعض.والكربونالهيدروجينعنصريمنتتكون

سائل.أغلبهاولكنصلبوبعضهاغازيالهيدروكربونات

خصائصالختلفةالهيدروكربوناتمنالخليطيمنح

كالبترول،المكوناتفبعض.النفطلمكوناتمعينة

بينما،الطيعيةالسائلةحالتهافىقيمةذات،والكيروسين

معمزجهاأوأخرىإلىحالةمنالاخربعضهاتغييريجب

استخدامها.قبلمختلفةمواد

منمختلفةكمياتعلىالخامالزيتأنواعشتىتحتوي

كبيرةكمياتالخفيفةالحأم!الزيوتففي؟المكوناتبعض

.الأخرىالخفيفةوالاجزاء،والبترول،الذائبةالغازاتمن

الزيوتمنعاليةنسبةعلىالثقيلةالخامالزيوتتحتويبينما

علىالخامالزيتأنواعجميعوتحتوي.والأسفلت،الثقيلة

هذهوتشغل.الهيدروكربوناتإلىبالإضافةالموادبعض

النفطيةالمنتجاتاستخداماتبعض

لوقودا

-----للنقل

لشرولا

الطائراتبترول

لبرافيا

الطاقةوانتاجللتدفئة

الفضالةريوت

القطارةزيوت

يزللداوقود

ثاتالنفاوقود

المسالالمفطعار

خممواد

السناخ

الشمع

الأسفلت

!---آلك!ك-!ت"--لأ---

ل!كحناعياالهيدروجير

النفطة

قدنسبة،والكبريتالفلزيةالمركباتتشملالتى،الشوائب

الزيت.أنواعبعضفي%01إلىتصل

إلىوتحولهاالمتنوعةالأجزاءالنفطمصافيتفصل

ووقود،البترولإلىالنفطمعظمويكرر.مفيدةمنتجات

بصورةالباقيويحول.الأخرىالوقودوأنواع،للتدفئة

تشحيم.ومواد،صناعيةخاماتإلىرئيسية

وتحترقالنفطيةالوقودأنواعتشتعلكوقود.النفط

قياسا،والقدرة،الحرارةمنكبيرةكمياتمنتجةبيسر،

منوالنقل،والتخزين،التعاملفيأسهلأنهاكمابأوزانها.

فالنفط،.والخشبكالفحمالمستخدمةالأخرىالوقودأنواع

وكثيرالنقلفيالمستخدمةالوقودأنواعلجميعمصدرتقريبا،

والكهرباء.الحرارةإنتاجفيالمستخدمةالوقودأنواعمن

ووقود،البنزينالنقلوقودأنواعتشمل.النقلوقود

الزيتمن%54نحوويكرر.النفاثاتووقود،الديزل

،الديزلوقودإلى%7وحوالي،البترولإلىالخام

.النفاثاتوقودإلى%7وحوالى

والممتاز،،العادي:درجاتإلىالبتروليصنف

داخلاحتراقهلسلاسةتبعاوذلكالطائراتووقود

وجميع،الميكانيكيةالمركباتومعظم.المحرك

.البترولتستخدمالمكبسيةالمحركاتذراتالطائرات

منأرخصوهوأقلتكريراالديزلوقوديتطلب

،النفاثاتوقودفتحرقالنفاثةالطائراتأما.البترول

والغازوالكيروسينالبترولمنخليطأو،نقيغازإماوهو

الوقود.منأخرىوأنواع

كلمن%26نحويشكلالطاقةهـانتاجالتدفئةوقود

مقطرةزيوتإلىإماالأنواعهذهوتصنفالمكرر.النفط

متنوعةزيوت

الطيةالزيوت

الطريقريوت

ئياتلتروكيميا

-7-سمدلأ

صباغلأ

ليافلأ

مونيالأ

لحبر

تيمجاتالر

لطلاء

قيرلعقا

لكحول

التقنيةالزيوت

الترليقوشحومريوت

ئناللدا

الحشريةالمبيدات

المتفحرات

المذيبات

الأغذيةمضافات

الشرولمضافات

الصناعيالمطاط

التجميلموأد
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القطارةفزيوت(.المتخلفة)الزيوتالفضالةزيوتأو

وأماكنالبيوتتدفئةفيأكثرهايستخدم،أخفزيوت

وأشدأثقلزيوتفهيالفضالةزيوتأما.الصغيرةالعمل

الكبيرةوالسفنوالمصانعالكهرباءمحطاتوتزود،كثافة

المبانيتدفئةفيأيضاالفضالةزيوتتستخدمكما.بالقدرة

.الكبيرة

وأاكارعفييعيونيناكالناسمنكثيريستخدم

ويتكونوالطخ.للتدفئةالمسالالنفطغازالمتنقلةالبيوت

البيوتانغازيمنرئيمسيةبصورةالمسالالنفطغاز

سوائل.إلىالضغطتحتتحويلهماتماللذين،والبروبان

الفلزاتلقطعالصناعةفيالمسالالنفطغازويستخدم

.المعداتمنمختلفةأنواعلتشغيلالمزارعوفيولحامها،

مكوناتمن%ا3نحويستخدم.خامكمادةالفط

هذهمنكثيرويحول.الصناعةفيخامكموادالنفط

البتروكيميائياتوتستخدم.بتروكيميائياتإلىالمكونات

والعقاقير،،والمنظفات،التجميلمستحضراتصناعةفي

والأليافواللدأئن،،الحشريةوالمبيدات،والأسمدة

.الأخرىالمنتجاتمنومئاتالاصطخاعية،

كموادأيضاالنفطلتكريرالثانويةالمنتجاتتستخدم

الثانويةالمنتجاتهذهوتشمل.معينةصناعاتفىخام

وهو-والشمع-الطرقبناءفيالرئيسيةالمادة-الأسفلت

الحليبوعلبكالشموعالمنتجاتبعضفيجوهريةمادة

.الأثاثوملمعات

مثلمنتجاتتشكل.للنفطأخرىاستخدامات

من%2نحوالمتخصصةالصناعيةوالزيوتالتشحيمزيوت

الاحتكاك)المزلقات(التشحيمزيوتتخفف.النفطإنتاج

رقيقزيتبينوتتراوح.المعداتفىالمتحركةالأجزاءبين

ثقيلوشحم،العلميةالأجهزةفييستخدمشفاف

.الطائراتعجلاتفييستعمل

فىالتبريدزيوتالمتخصصةالصناعيةالزيوتوتشمل

فيتستخدمالتيالكهربائيةوالزيوتالقطععمليات

التصنيع.

النفطيوجدأين

ولكن،محيطكلوتحتقارةكلفىالنفطيوجد

امشخراجمنإلاالنفطمهندسىلاتمكنالحدشةالأساليب

وتدعى،النفطيةالتراكماتمعظممنالزيتثلثحوالي

.الاحتياطاتللاستخراجالقابلةالكمياتهذه

الزيتمنالعالميةالاحتياطياتأنالنفطخبراءيقدر

بعضويتنبأ.برميلبليون009حوالىإلىتصل

تكتشفسوفإضافيةاحتياطياتبأنالجيولوجيين

المتجمدالمحيطفيكنديةوجزر،الصينفىوخاصة

نأيظنونكثيرينخبراءولكنالبحار.وقيعانالشمالي

نأويعتقدوناكتشافها،تمقدالكبرىالزيتحقولمعظم

وسائلطريقالأرحكلنعلىستزدادالعالميةالاحتياطيات

أفضل.استخراج

زيتمن%66حواليعلىيحتوي.الاوسطالشرق

برميل.بليون066حوالىإلىاحتياطياتهتصلإذ،العالم

حواليأي،برميلبليون552حواليالسعوديةولدى

فىالسعوديةنفطمعظمويوجد.العالماحتياطياتخمس

الإماراتمنكلولدى.العربيللخليجمحاذيةمناطق

عشرحواليوالكويتوالعراقوإيرانالمتحدةالعربية

النفطية.العالماحتياطياتإجمالي

السوفييتيللاتحادالاسيويالجزءفيهابما-.لديهاأوروبا

لدى.الزيتمنالعالممواردمن8%حوالي-السابق

أكبروهي،برميلبليون58السابقالسوفييتيالاتحاد

قربالاحتياطياتهذهمعظموتقع.المنطقةفياحتياطيات

فيضخمةزيتحقولعدةهناكأنإلا،أورالجبال

-الأخرىالرئيسيةالأوروبيةالاحتياطياتوتقع.سيبريا

.الشمالبحرتحت-برميلبليون17إلىتصلوالتي

والنرويج.بريطانيارئيسيةبصورةالاحتياطياتهذهوتمتلك

منبرميلبليون125نحولديهااللا"لينية.أمريكا

العالمي.الإجماليمن%أ2نحوأي،النفطةالاحتياطيات

95حوالي-المنطقةفياحتياطياتأكبرفنزويلاولدى

فياحتياطياتأكبرثانيالمكسيكولدى.برميلبليون

والبلدان.برميلبليون56حوالي-اللاتينيةأمريكا

المهمةالنفطيةالتراكماتذاتالأخرىاللاتينيةالأمريكية

والبرازيل.الأرجنتين!ط

يأ،الزيتمنبرميلبليون95حوالىتمتلكإفريقيا.

فيالزيتمعظمويقع.العالماحتياطياتمن%6نحو

مصرمثلإفريقياشماليفيأخرىوبلدانوالجزائر،ليبيا،

بليون23نحوالبالغةليبيااحتياطياتترتيبويأتيوتونس

منالجنوبإلىأما.العالماحتياطياتأكبربينمنبرميل

منكبيرةكمياتاكتشافيتمفلم،الكبرىالصحراء

برميل.بليون16نحوتملكالتينيجيريافىإلاالزيت

السوفييتيللاتحادالاسيويالجزءباستثناءلديها،آسيا.

منبرميلبليون47نحو،الأوسطوالشرق)السابق(،

نحوويقع.العالماحتياطياتمن%5حواليأي،الزيت

نحو-إندونيسياولدى.الصينفيالاحتياطياتهذهنصف

الأقصى.الشرقفىاحتياطياتأكبرثاني-برميلبلايين8

بليون32نحولديهماوكندا.المتحدةالولايات

العالمي.الإجماليمن3%نحوتشكل،الزيتمنبرميل

النفط.منبرميلبليون26حوالىالمتحدةالولاياتولدى

ولويزيانا،،تكساسفيألاحتياطياتهذهمعظمويقع
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من،الوقتومعوألاسكا.وأوكلاهوماوكاليفورنيا،

الزيتبإنتاجالمتحدةالولاياتاحتياطياتازديادالمحتمل

فيبوفرةيوجدالحجرمننوعوهو،الزيتطفلمن

علىالزيتطفلويحتويويوميئويوتا.وكولورادو

تسخينها.عندزيتاتعطيشمعيةمادةوهوالكيروجين،

مقاطعةفيبرميلبلايين6البالغكندازيتمعظميقع

البريطانيةوكولومبياساسكاتشوانمقاطعاتوفيألبرتا.

ذلك،إلىوإضافةأيضا.نفطةحقولامانيتوباوتمتلك

العالمفيتراكماتأكبرلديهاكنداأنالجيولوجيونيعتقد

بمادةمشربةرمالوهي،القطرانرمالأوالقار،رمالمن

منتحتويهماقدرالتى،التراكماتهذهتقع.للزيتمنتجة

فيأثاباسكانهربمحاذاة،برميلترليونبحوالي،الزيت

.ام679عامالرمالهذهمنالزيتإنتاجبدأوقدألبرتا.

حواليتبلغالزيتمناحتياطياتلديهاأستراليسيا

من،المائةفىالواحدثلثمنأقلوهي،برميلبليون5.2

هذهمنالأكبرالجزءويوجد.العالمىالإجمالي

ونيوزيلنداأستراليامنوكلأستراليا.فيالاحتياطيات

البحر.وفىاليابسةفيالزيتعلىتحتويمناطقلديها

002حوالي،الجديدةغينياوبابوانيوزيلندامنكلولدى

برميل.مليون

النفطلكونكيف

بقايامنتكونالنفطأنالجيولوجيينأغلبيعتقد

هذهوتستند.السنينملاورنمنذماتتعضويةكائنات

معينةموادوجودإلىالنفطلتكونالعضويةالنظرية

نأيمكنلاالموادهذهومثل.الزيتفيللكربونحاوية

مضى.فيماحيةكانتكائناتمنإلاأتتقدتكون
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الغازأيضاأنتجتالنفطأنتجتالتىالعمليةونفس

ذائباأوالخامللزيتملازماعادةيوجدالذيالطبيعي

رقعة،الماضيفيالماء،غطى،العضويةالنظريةوحعسب

وعاشت.الانعليههيكابكثيرأكبرالأرضسطحمن

هامتأوالضحلةالمياهفيالدقيقةالكائناتمنكميات

الكائناتهذهوبموت.المحيطعرضفيالسطحقرب

الترسباتفىوانحبستالمحيطقاعفيبقاياهااستقرت

تحتواندفنت(،أخرىوموادوالرملالطينمن)جسيمات

المحيط.قاع

إلىتعرضت،فأعمقأعمقالترسباتدفنتوكلما

تكوينإلىيؤديممامتزايدةوضغوطحرارةدرجات

يمرالصخرالظروفهذهوجعلت.الرسوبيةالصخور

تسمىشمعيةمادةتكونإلىأدتكيميائيةبعمليات

حرارةدرجاتإلىالكيروجنيسخنوعندما.الكيروجن

)الغازوغاز)الزيت؟سائلإلىينفصلم،001منأعلى

أعماقفيمدفوناالزيتيكونعندماولكن(.الطبيعي

،م002منأعلىحرارةدرجاتإلىويعرضأبعد

بعضهاالمعقدةالكبيرةالجزيئاتتشدالتيالروابطتضعف

الزيت.يتحللوبذاببعض

نافذةالزيتفيهيتكونالذيالحرارةنطاقويسمى

،النطاقهذادونالواقعةالحرارةدرجاتففى.الزيت

حيثالكبيرةالأعماقفيأما.الزيتمنالقليليتكون

الزيت.معظمفيتحلل،العاليةالحرارةدرجات

عبرأعلىإلىوالغازالزيتيتحرك،الوقتوبمرور

الشقوقالمنافذهذهوتشملالصخر.فيطبيعيةمنافذ

النفطمنالعالميوالاستهلاكالإنتاج

منشتىمناطقفيوالمستحدمةالمنتجةالنفطكمياتالشكلهذايبين

أضعافثلاثةحواليالنفطمنالأوسطالشرقينتج.العالم

تنتج.كاأكثرالزيتمنتستهلكالمناطقمعظمأنإلامايستهلكه،

ألاستهلاك8الإنتا!*

يومياالبراميلملاءن

4.81الشرق

الأوسط

با*وروأ

ياتلولاا

وكنداالمتحدة

أ!ريكا

اللاتينية

آسيام

"،يقيافرإ

3،7

7،18

.،4وجزرلياأمترا

.،48د!أالهاالمحيط

السالق.السوديييالاتحادمىالآميويالحرءتتحمل*

السالق.السولمتىوالاتحادالأوسطالشرقمىالآسيويةالأحراءتستعدا

الأوسط.الترقمىالإدريقيالحرءيست!حد،

.أم9!2لسمةالأرقام

الممحدةالولايات،الطاقةمعلوماتإدارةالمصدر:-



النفط043

ويعتقد.با!لساماتتعرفالتيالدقيقةوالثقوب

هذهوراءالسببيكونقدالماءوجودأنالجيولوجيون

هو-الزيتمنأثقلهوالذيالماء-يكونفقد؟الحركة

هوآخر،محتملسببوهناك.أعلىإلىالزيتدفعالذي

إقحامإلىيفضيالذيالفوقيةالصخريةالطبقاتوزن

الصخر.وشقوقثقوبفيالزيت

الصخريدعىالصخورمننوعإلىوالغازالزيتيلجأ

خاصيتانالصخرهذاولمثل.الزيتصخرأوالخازن

-2المسامية-أهما:خلاأسهالحركةمنالموائعتمكنان

وأالصغيرةالفتحاتتواجدهيوالمسامية.النفاذية

بعضهامتصلةالمساماتبعضأنالنفاذيةوتعني.المسامات

الزيتفيتحركخلالها.الموائعتتحركبفراغاتببعض

إلىيصلاحتىالمتصلةالمساماتخلالأعلىإلىوالغاز

برحواليويقع.العالمزي!نصف!م!أكثربهالأوسطالشرق

علىالأمسكثيرويعتمدوحدها.السعوديةفيالاحتياطياتإحمالى

أطاقة.ام!بحاحاتهاللوفاءالأوسطالشرقزيت

رمالأوالقار،رمال

التراكماتأكبروتقع

الكمدألبرتامقاطعة!ي

النفط.لاستخلاصمعالحتهايمكى،القطران

أثا،سكالهرضفا!صعلىالرمالهذهمنالعالمية

بمحاذاةالتدفقفيويستمران.نفاذةغيرصخريةطبقة

مكانإلىفيصلان،النفاذةغيرللطبقةالسفليالجانب

وفيماالأبعاد.ثلاثيمحبسهيئةعلىالطبقةفيهتشكلت

انحسارإلىالأرضيةالقشرةفىتحولاتأدتبعد،

الصخورمنالعديدفوقاليابسةوظهرت،المحيطات

والمحابس.المكمنية

الأقبيةهيشيوعاالنفطمحابسأنوأعوأكثر

تكوينوالاقبية.الملحوقبابالطبقيةوالمحابسوالصدوع

والصدع.النفطتحتهايتجمعقدالقوسهيئةعلىصخري

نفاذةغيرصخريةطبقةيزيحقدالأرضيةالقشرةفيفالق

وتتكون.الزيتعلىتحتوينفاذةطبقةبجوارليجعلها

تحيطنفاذةغيرصخريةطبقاتمنالطبقيةألمحابسمعظم

تكويناندفاعمنفتنتجالملحقبةأما.للزيتحاويةبصخور

وبحر.العالمفيالمنتجالزيتمن%52مىأكترتو!رالبحريةالآبار

مصدر،البحريةالتراكماتأغنىلعضع!يحتويالذي،الشحال

الغربية.لأوروباللزيتكبير

منالهائلةالتراكماتتعطىوقديسخى.حينحارشايمررالزيتطفل

مايوماالامريكيةويو!يئويوتاوكولورادوولاياتفيالزي!طفل

الأوسط.الشرقديالريتحقولمنأكززشا



خلالأعلىإلىمخروطأوأسطوانةهيئةعلىالملحمن

طريقهافيالواقعةالصخورتحدبمسببةالرسوبيةالصخور

علىأوالتكوينهذافوقالنفطيتجمعوقدوتكسرها.

جوانبه.

الأرضباطنفيوالمحابسالمكامنأغلبوتوجد

وأزيحت.السطحقربتكونبعضهاأنإلا،العميق

الأرضية.القشرةفيتغيراتنتيجةأعلىإلىأخرىمكامن

السطحإلىالضحلةالتراكماتهذهمنالزيتيصلوقد

الزيتمنكمياتتجمعتلذا.ينبوعأونزصورةعلى

مثلالأماكنبعضفيبحيرةلتكوينالس!!كفيعلى

ترينيداد.وجزيرةفنزويلا

الترأكماتبعضفىالعضويةالموادتتعرضواليوم

والنشاط،والحرارة،الضغطمنظروفإلىالرسوبية

.بعيدةعصورمنذالزيتكونتالتىبتلكشبيهةالبكتيري

ملايينإلىيحتاجالزيتمننافعةكمياتتكونأنإلا

سرعةمنكثيراأسرعالنفطالناسويستهلك.السنين

تكويخه.

تدجوفيةتكويناتيممىالخامالزيتمعظمالنفطيوجدأين

أغلبفيأيضاوالماءالغازيوحدكما.معينة

الملح.وقباب

قولرشكلعلىتكوينالقبو

الصخرمنأفقيةطبقاتلهالطبقيالمحبس

431النفط

النفطعنالتنقيب

،ام009عامقبل،النفطعنالمنقبينبوسعيكنلم

الحظ.يواتيهمبأنوالأملالزيتنزعنالبحثمنأكثر

معولمنرئيسيةبصورةتتألفمعداتهموكانت

مقتشكيلةفيستخدمون،اليوممنقبوأما.وجاروف

جيولوجم!يكونواأنعليهمويغلب،المعقدةالأجهزة

جيوفيزيائيين.أوزيت

الزيتجيودوجيويدرس.الجولوجيةالدراسات

لتحديدوتحتهالأرضسطحعلىالصخريةالتكوينات

خريطةبعدهايرسمونثم.النفطلوجودالمحتملالمكان

صورايستخدمونوقد.للمنطقةالسطحيةللمعالممفصلة

إلىبالإضافةالصناعيةوالأقمارالطائراتمنتؤخذضوئية

تعذرإذاخاصة،الأرضسطحمستوىعلىملاحظاتهم

الجيولوجيونويدرس.الأقدامعلىسيراالمنطقةمسح

سبيلفعلى.ممكنةزيتلمحابسعلاماتعنبحثاالخريطة

وجودعلىمنبسطسهلفىمنخفضنتوءيدلقد،المثال

شائع.نفطيمحبسوهيملح،قبة

أنواعمنصخورمساماتفيالنفطيتجمع،المحبسوفي.المحابسعى

والمحابس،،والصدوع،الاقبيةهيشيوعاالمحابسأنواعوأكثرالمحابص

الأرضقشرةفيشرخالصدع

الملحمنضخمةكتلةبواسطةتتكونالملحقبة
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فيثقولاالجيولوجيونيحفرفقدواعدا،الموقعبداوإذا

عيناتوهي،جوفيةعيناتعلىللحصولالأرض

سطحتحتتوجدالتيالصخريةللطقاتأسطوانية

لكشفالجونيةالعيناتالجيولوجيونويحلل.الأرض

بتكونتتعلقأخرىوعوامل،والبنية،الكيميائيةالتركيبة

النفط.

وسجلالآبار.سجلاتأيضاالجيولوجيونويدرس

حفرأثناءتستخرجالتيالصخريةبالتكويناتبيانالبئر

مثلالصخور،خصائصالابارسجلاتتصفالبئر.

جيولوجييوبإمكان.الموائعمنومحتواهاوالمساميةالعمق

وحجممو!لتقديرالمعلوماتهذهاصعتخدامالزيت

بالابار.المحيطةالمنطقةفيالممكنةالتراكمات

الجيوفيزيائيونيزود.الجيوفيزيائيةالدراسات

التكويناتعنمفصلةبمعلوماتالزيتجيولوجيي

تحديدالجيوفيزيائيينوبإمكان.والمغمورةالتحتيةالصخرية

اشيت،علىتحتويقدالتيالجيولوجيةالبنياتمواقع

استخداماالأجهزةوأوسع.خاصةأجهزةبمساعدةوذلك

مرسمة3-المغنطيسيةمقياس2-الجاذبيةمقياس-أ:هي

المرجفة(-)السيزموجرافالزل!زل

س!إلأرض،علىالجاذبيةقوةيقيسالجاذبيةمقياس

علىمختلفةتأثيراتالصخورمنالختلفةللأنواعإنإذ

الجاذبية،قوةزيادةإلىتميلالمساميةفالصحورغير.الجاذبية

تشيرقدلذاإنقاصها.إلىالمساميةالصخورتميلبينما

طبقاتوجودإلىالجاذبيةمقياسعلىالمتدنيةالقراءات

الزيت.تحويقدالتيالصخورمنمسامية

الأرضمجالفيالتغيراتيسجلالمغنطيسيةمقياس

بأنواعللأرضالمغنطيسيالجذبقوةتتأثرإذ،المغنطيسي

الرلمموبيةفالصخور.السطحتحتالموجودةالصخور

منالأخرىالأنواعمنأقلمغنطيسيةذاتعامةبصورة

مغنطعسيةوموادالحديدعلىتحتويقدالتيالصخور

المغنطسيالجذبقوةفيالفارقهذاويم!ش.أخرى

الرسوبيةالصخورطبقاتعلىالتعرفمنالجيوفيزيائيين

أيضاالمغنطيسيالجذبقوةوتتأثر.الزيتتحويقدالتي

فقدلذا.والصدوعكالأقبيةالمنتظمةغيرالطبقاتببنية

نفطيةمحابسعنيكشفأنالمغنطيسيةمقياسيستطيع

الزلزالية،الهزاتتسجيلآلة)المرجفة(الزلازلمرسمة

.الأرضسطحتحتالمتنقلةالصوتيةالموجاتسرعةتقيس

الصوتينتقلالتيالصخورنوععلىالسرعةهدهوتعتمد

التيالسرعاتاستخدامالجيوفيزيائيينوبإمكانحلالها.من

التكويناتمنالكثيروبنيةعمقلتحديدالمرجفةتسجلها

الصخرية.

الرطامةالشاحمةالسبرموجرأفيتسحيلشاحة

طريقةتطق.الزيتعنالبحثفيالصوتيةالموجاتاستخدام

نوعحسبالصوتيةالموحاتسرعةلماوتمبدأعلىالهزهزةتدعى

رطامةثاحمةتحدث،الطريقةهدهوفي.!يهتشق!!الديال!حر

وهيرلازل(،)مرسمةممرجمةأخرىشاحمةوتمسك.صوتيةموحات

عنالمسعكسةالصوتيةالموجاتتستغرقهالديالوقتيسحلحهاز

الهزهزةتمكنوهكذا.السطحإلىللوصولالحوفيةالصحور

الزيت.علىتحتوىالتيالصحورأماك!تحديدسالجيوفيزيائي!ت

السيزموجرافيالمسحفي،الجيوفيزيائيونيحدثوقد

قليلا.دونهأوالأرضسطحعندصغيراانفجارا)الزلزالي(

طبقاتإلىألانفجاريولدهاالتيالصوتيةالموجاتوتنتقل

ويسجل.السطحإلىأخرىمرةترتدثم،التحتيةالصخور

لتصلالصوتيةالموجاتتستغرقهالذيالوقتالسيزموجراف

يدعىنظاماالجيوفيزيائيينمنكثيرويستخدح!.السطحإلى

.الانفجاراتعنالناتجةالبيئيةالاخطارلدرءوذلكالهزهزة

ضخمةهزازةبواسطةالصوتيةالموجاتتولدالنظامهذاوفي

علىالهزازةهذهوتحمل.متكررةبصورةبالأرضلترتطم

الرطامة.الشاحنةتسمىخاصةشاحنة

سيزموجرافيامسحاأيضاالجيوفيزيائيونويجري

منمضغوطهواءشحنةيطلقونإذ،المغمورةللمناطق

عنالناتجةالصوتيةالموجاتوتنعكسالماء.فيالسفينة

منسلسلةلت!ستقبلهاالمغمورةالتكويناتمنذلك

السفينةتقطرهاصوت(الاقطاتالأرضيةالسماعات

خلفها.
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يمكنالساطعةالبقعةتقنيةيدعىأسلوبوبوالطة

وجودعنللكشفالسيزموجرافاستخدامللجيوفيزيائيين

ينطوي.والمغمورةالتحتيةالصخريةالتكويناتفيالموائع

الحساسية،فائقةمسجلاتاستخدامعلىالأسلوبهذا

حيث،الصوتيةالموجات)شدة(اتساعفىالتغيراتتلتقط

صخورمنانعكاسهالدىتتغيرالصوتيةالموجاتذروةإن

التغيراتهذهمثلوتظهر.الأخرىالموائعأوالغازتحوي

الساطعة،البقعتدعى)اضطرابات(،شذوذاتشكلعلى

السيزموجراف.يسجلهاالتىالصوتيةالموجاتأنماطفى

الزيتبئرحفر

الأحوالجميعفىهائلةمغامرةالنفطأجلمنالحفر

تدلوالجيوفيزيائيةالجيولوجيةالدراساتفمعظمتقريبا.

احتمالولكنفيها.النفطتراكميحتملالتيالأماكنعلى

.%01عنيقلالأماكنتلكفيفعلاالزيتوجود

بكمياتلوجودهفقط%،2قدرهافرصةوهناك

ببئريؤتىأنقبلالجافةالحفرمنتحفرالكثيروقد.تجارية

التدفق.فيالزيتويبدأ،منتجة

موقعفىالإجراءاتهذهتتم.التحضيريةالإجراءات

التصاريحعلىالحصول-ا:وتشملوخارجهالحفر

الحفر.أجهزةتركيب3الموقعتحضير2-الإيجاروعقود

علىيجبالإيجار.وعقودالتصاريحعلىالحصول

الموقع-مالكمعالتعاملالبلدانمعظمفيالزيتشركات

أجلمن-عامةأرضفيالموقعكانإذاالحكومةمعأو

علىالشركاتمنالكثيرويحصلبالحفر.لهاالسماح

حفرفيالحقيمنحها،للتنقيبإيجارعقدأوتعدينعقد

يحصل،وبالمقابلالمو!.فيوالغازالزيتوإنتاجالآبار

غازأوزيتأيمنالدخلمنحصةعلىعموماالمالك

عليه.الحصوليتم

الحصولالشركةعلىيجبالعقدعلىالحصولوبعد

والإقليميةالمركزيةالحكوماتمنتصارلللحفرعلى

تلكمثلصدورقبلمعينةمتطلباتواستيفاء،والمحلية

تقدمأنالشركةعلىيجبالأحيانمعظمففى.التصاريح

البيئة.علىالحفريحدثهاقدالتيالتأثيراتتظهردراسات

علىالمحافظةتعتزمكيفتبينأنالشركةعلىيجبكما

الهدر.ومنعالطبيعيةالمصادر

مستويا،الحفرموقعيكونأنيجب.الموقعتحضير

المكانلإفساحوذلكوالأكماتالأشجارمنوخالئا

الأماكنمعظمفيالجرافاتوتستخدمالحفر.لعمليات

ذاتأووعرةالمنطقةكانتوإذا.وتسويتهاالأرضلتنظيف

المنحدرففي.إضافيةتحضيراتذلكاستدعىقاس،مناخ

،المثالسبيلعلى،المتحدةالولاياتفىلألاسكاالشمالي

وتخفضترفعالتيوألالاتالبرخ!منيتألفالدوارالحفرجهاز

طاولةبواسطةخفضهأثناءاللثقابأنبوبويدأرالحفر.معدات

ئضح.الأرضالمثقابأنبوببمهايةالمثبتةاللقمةوتجوف.دوارة

)قطعالفتاتورفعاللقمةلتشطفالشروخارجداخلالوحل

الصحر(.
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لملوإذ.والخشببالحصىالحفرمواقعدعمالأمراستدعى

منالصادرةالحرارةلتسببت،اتخذتقدالتدابيرهذهتكن

الابار.انهياروفىالمتجمدةالتربةتليينفىالحفرمعدات

نأيجبكماالحفر،موقعإلىتؤديطرقشقويجب

كانوإذابالماء.لتزويدهوشبكةللطاقةمصدرللموقعيكون

وجبالبحرعرضفىأوبلدةأومدينةعنبعيداالمكان

الحفر.طاقملسكنىأماكنإقامة

الحفرطاقميجلبالحفر،موقعتحضيرشمأنبعد

معداتمنرئيسيةبصورةتتكونالتىالبرجيةالحفرالات

وأبالجرافةأوبالشاحنةالحفرالاتتنقلوقد.وبرجالحفر

الموقع.مكانيقتضيهحسبماالطائرةأوالبارجة

الحفرآلاتأجزاءتهيئةعمليةهوالحفر.أجهزةتركيب

الإنشاءطاقميقيمأولأ،.ببعضبعضهاووصلالختلفة

فيها.البئريزمحفرالتىالنقطةفودتىالرافعةأوالبرج

ومعداتالرفعبآلاتالإمساكهيللبرجالرئيسيةوالوظيفة

بكراتتشملالتىالرفي،آلاتوتقوم.الأخرىالحفر

فىالمثقاببخفض،متينةوأسلاكاالفائف(ومكبات

بينالأبراجارتفاعويتراوح.الخارجإلىورفعهالبئرحفرة

وتستخدم.للزيتالتقديريللعمقوفقا،م6و.م25

وأقسمينمنيتكونمطوياحمربرجالإنشاءأطقممعظم

بسهولة.وتركيبهالموقعإلىنقلهويمكنأكثر

وآلاتالمثقابتديرالتيالمكائنالفريقيركببعدها،

والخزاناتالأنابيبالعماليوصلكما.الأخرىالحفر

يعلقأنوبعد.الأخرىالحفرومعداتالختلفةوالمضخات

منطريقةبأيةالبئرحفربدءيمكنالرفعبآلاتالمثقاب

الحفر.طرق

أسلوئاالأولىالحفرأطقماستخدمتالحفر.طرق

يمستخدممازالالذي،المطرقيالحفرجهاريدعىللحفر

أما.الصلبةالصخريةالتكويناتفيالضحلةالثقوبلحفر

دقةوأكثرأسرعطريقةالحفرأطقمأغلبفتستخدماليوم

البئرحفرفيهايجبالتيالمواقعوفيالدوار.الحفرتدعى

التوجيهى.الحفريدعىأسلوباالأطقمتستخدم،بزاوية

منتشكيلةالنفطمهندسويختبرذلك،إلىوبالإضافة

عملياتتكلفةوخفضالزيتآبارعمقزيادةوسائل

الحفر.

تعملإذ،بسيطةعمليةالمطرقيالحفربجهازالحفر

وأالخش!لقطعالإزميلباستعمالتكونماأشمبهبطريقة

ويرفعفولاذيحبليسقط،الطريقةهذهففيالصخر.

يصلوقد.اللقمةتدعىثقيلةقطعأداةمتكرربشكل

سم.32و01بينقطرهاويتراوحم4.2إلىاللقمةطول

فأعمق.أعمقالأرضتخترقفيها،تسقطمرةكلوفي

جعسيماتإلىوالصخرالتربةالحادةحوافهاوتفتت

واللقمةالحبلالعماليسحبلاخر،وقتومن.صغيرة

الماءيغرفونوبعدها.الحفرةفىالماءويصبون،الخارجإلى

يدعىطويلفولاذيبأنبوبالحفرةقاعمنوالجسيمات

المنزحة.

علىالمطرقيالحفربجهازالحفرمثليعملالدوارالحفر

يثقبمثلماالأرضالمثقابيثقبإذسهلبممبدأأساس

بنهايةالدوارالمثقابلقمةوتثبت،الخشبالنجارمثقاب

أنبوبتدعىببعضبعضهاالموصلةالأنابيبمنسلسلة

فيدوارةطاولةبوساطةالمثقابأنبوبويدار.المثقاب

الأنبوبوبدوران،الأرضفيالأنبوبوينزل.البرجأرضية

الحفرطاقمويربطوالصخر.التربةطبقاتاللقمةتجوف

وقد.الحفرةعمقازدادكلماالأنابيبمنإضافيةأطوالأ

.م)0057عنالمثقابأنبوبطوليزيد

تسمىرفعآلةبوساطةويرفعالمثقابأنبوبوينزل

ذإ،السمكصيدقصبةمثلتعملالتيالرافعةالأجهزة

مننوعهيالتيالرلمحعأسطوالةمنفولاذيحبليفل

التاجية،البكرة:بكرتينخلالالحبليسلكثم،البكرات

داخلتتدلىالتيالمتحرك!،والبكرة،الحفارةقمةفي

فيالمثقابلأنبوبالعلويةالنهايةالعمالويعلق.البرج

يستطيعونبعدهاضخم،خطافبوساطةالمتحركةالبكرة

إدارةطريقعنمنهارفعهأوالحفرةفىالأنبوبخفض

الاتجاهين.أحدفيالرفعأسطوانة

الحفروحليدعىيضئمائعالدوار،الحفرأثناءفى

خلالمنالوحلويخرج.المثقابأنبوبداخلنازلأ

وجدارالأنبوببينصاعداويجرياللقمةفيفتحات

المائعهذاويقوم.البرجأرضيةأسفليصلحتىالحفرة

الفتاتويحملاللقمةوتنطفبتبريدباستمرارالدائر

الطاقميستطجعلذا.السطحإلىوالصخر(التربةمن)ق!

البئر.قاعمنالفتاتغرفإلىالحاجةدونباستمرارالحفر

التسرباتيمنعمماأيضاالحفرةجوانبالحفروحلويكسو

داخلالوحلضغط،يقللذلكإلىإضافة.والانهيارات

التحرريسببهمااللذينوالتدفقالثورانمخاطرمنالبئر

والتدفقالثورانيدمرفقد.المكمنمنللضغطالمفاجئ

كثيرا.زيتاويهدرانالمحفار

وفي-المطرقيالحفربجهازالبئرتحفر.التوجيهيالحفر

ولكن.البرجأرضيةأسفلإلىرأسيا-الدورانىالحفرأغلب

تستخدموقد.بزاويةمائلةالحفرةتحفرالتوجيهى،الحفرفي

والمثقابالتوربينيالمثقابتدعىخاصةأجهزةالحفرأطقم

أعلىالمثاقيبهذهتديرالتيالمحركاتوتقع.الكهربائي

أنبوبمنفقطالسفلىالجزءوتدير،مباشرةاللقمة

توجيهمنالحفررجا!المثاقيبهذهوتمكن.المثقاب

أيضاالحفررجاليستخدموقد.مائلمسارعلىاللقمة



ومقبض.بزاويةللحفرالسوطبمقابضتعرفأدوات

الحذاء،قرنهيئةعلىمخددطويلفولاذيإسفينالسوط

إلىالمدببورأسهالحفرةداخلالإسفينيوضعحيث

بأخدوداللقمةمرورأثناءالحفرمسارينحرفوبذا.أعلى

.السوطمقبض

أكثرلحفرالتوجيهيالحفرإلىالأطقممنالكثيرويلجأ

لمإذاايضاالطريقةهذهوتستخدمواحد.موقعفيبئرمن

.مباشرةنفطيتراكمفوقبئرحفربالمقدوريكن

وأالكهرباء،استعمالتشملللحفرالتجريبيةالطرق

التردد.عاليةالصوتيةالموجاتأو،الشديدةالبرودة

تحطيمأساسعلىالطرقهذهمنواحدةكلصممت

.الحفرةقاعفيالصخور

كلفةأكثرالنوعهذايعد.البحريةالمناطقفيالحفر

البحريةفالحفارة.اليابسةعلىالحفرمنبكثيروخطورة

جلبويجب،البريةالحفارةأمثال01تكلفالمتوسطة

وأالعموديةبالطائراتالموقعإلىوالطاقمالمعداتجميع

الشماليالمتجمدالمحيطفىالتيكتلكمياهوفي.السفينة

وأالعواصفبفعلالحفاراتتتضررقد،الشمالبحرأو

البرية،الاحتياطياتأعدادتدنيولكن،العائمةالجليدكتل

اللقمة.لتغييريستعدونالغلاظيدعونالحفرطاقمفيأفراد

ويصفونهاالأنبوبأطوالالعماليفك،المثقابأنبوبرفعوأثناء

البرخ!.في
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تكلفتهايزيدالذيالأمرالبحريةالابارأهميةمنيقلل

ومخاطرها.

فأجزاء.اليابسةعلىبئربحفرشبيهبحريةبئروحفر

البحريةالحفارةتركيبيجبلكننفسها.هيالحفارة

الابارأغلبوتحفر.بهالإبحاريمكنشيءفوق

ذاتالحفاراتمثلمتحركةحفاراتمنالاستكشافية

.المثقابسفنأوللغمرالقابلةشبهالحفاراتأوالروافع

الزيت.يإنتاجالثابتةالمنصةتدعىبنيةوتستخدم

أعماقفيعموماتستخدم.الروافعذاتالحفارات

الأجهزةهذهلبعضيمكنولكن.م06نحوإلىتصلمائية

تستند.أم01نحوإلىتصلأعماقفيتستخدمأن

تغييريمكنفولاذيةبسيقانمثبتةعائمةمنصةإلىالحفارة

يقوم،الأجهزةولتحريك.أسفلأوأعلىإلىوجهتها

البحر.قاععنالسيقانورفعالماءإلىالمنصةبإنزالالعمال

وهناكالجديد.الحفرموقعإلىالحفارةعادةالقواربوتقطر

العائمةالمنصةوترفعأخرىمرةالبحرقاعإلىالسيقانتنزل

الماء.سطحعنبعيذاأعلىإلى

مائيةأعماقفيتستخدمللغمرالقابلةشبهالحفارات

منالنوعولهذا.أم،002نحوإلىأي،متوسطة

مختلفنوعإلىالحاجةتحينعندماأوكليلةتصبععندماتغيراللقمة

للحفرالأع!()إلىكبيرةأسنانذاتلقمةوتستخدم.اللقماتمن

الرملي.الحجرأوالجيريكالحجرالليخةالصخورخلال

؟
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لتوجيهىالحفرا

الرأسي.الاتحاهسلدلأبزاويةتحفرالتوجيهيالحفرفىالزيتبئر

التوريىوالميقابمقابفالسوطمثلأدواتالأطقموتستخدم

فىعادةالطريقةهذهوتستخدم.مائلمسار!ياللقمةلتوجيه

سصةستوحيهياكتيرةآبارحمريمكنحيتالبحريالحفرأعمال

.واحدة

المحر

لتورديما

فوقالطفومنتمكنهابالهواء،مملوءةسيقانالحفارات

مكانه.فىالحفارمراسىوتمسكالبحر،سطح

نحوإلىتصلمائيةأعماقفيتستخدمالمنقابسفن

هذهمثلفيمراساستعماليمكنولا.م004.2

أساليباستعمالالمثقابسفينةعلىيجبلذا،الأعمال

يثبتالبئر.موقعفوقوضعهاعلىللمحافظةدقيقةملاحية

وينزلالسفينةظهرعلىالأخرىالحفرومعداتالبرج

وكلفة.السفينةقاعفيفتحةخلالمنالمثقابأنبوب

جدا.عاليةالمثقابسفنتشغيل

ولا،الإنتاجبمنصاتأيضاوتعرفالنابتةالمنصات

عنالنقابالاستكشافيالحفريكشفأنبعدإلاتركب

الهائلة.تكاليفهايبررحدإلىكافيةنفطيةاحتياطيات

لكن،الضحلةالمياهفيالثابتةالمنصاتمعظموتستخدم

م.003عنعمقهايزيدمياهفيتستخدمأنيمكنبعضها

علىتحملأجزاءهيئةعلىالثابتةالمنصاتتبنى

بتوجيهالرافعاتوتقوم.الإنتاجموقعإلىالحفرمركب

حيث،الموقععلىووضعهالبحرقاعإلىالسفلىالجزء

ثمالبحر،قاعإلىالدعاماتتدعىضخمةأوتادتثبتها

المنصاتولمعظم.السفليالجزءفوقالثانيالجزءيركب

الجزءسطحويقوم.ثلاثةلبعضهاولكن،جزءانالثابتة

فيبئرا42حفرالممكنمنوللحفر.قاعدةمقامالأعلى

.واحدةثابتةمنصةمنمختلفةاتجاهات

يىلتورا!لمتقاا

لبحريالحفرا

السوطمقبص

وللحفارة.مثقابسفنأوللغمرقابلةشبهحفاراتأوروافعذاتبحفاراتأغلبهايحفرالبحريةالاستكشافيهالابار

القابلةشبهالحفارةوتطفوالبحر.قاعإلىتستندأرحل،متوعةارتفاعاتإلىوخفصهارلعهايمك!التيالروافعذات

منينزلحاصةوفتحةظهرهاعلىمركمةحفرمعداتفلهاالمتقابسفينةأمابالهواء.مملوءةأسطهوانيةأرحلعلىللغمر

.المثقابأنبوبحلالها
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ممكنوقتبأسرعالحفرأطقمتحاولالابار.اختبار

جافة،حفرةأومنتجموقععلىيعملونكانواإذاماتحديد

يأعنبحثاالحفراثناءفيدوماالفتاتيفحصونفهمولذا

وحليجلبهاالتيالصخريةالقطعهووالفتات.للنفطدليل

تراكماتعمقإلىالحفريصلوعندمااسمطئ.إلىالحفر

الزيت.أجلمناختباراتعدةالطاقميجريقد،محتملة

والاختبارلتسجيلواالتقويرالاختباراتهذهوتشمل

.المثقاببساق

تقوير.بلقمةالمثقابلقمةتستبدلالتقوير،وفي

والصخر،التربةمنأسطوانيةعينةاللقمةهذهوتقطع

إنزالعلىالتسجيلوينطويلتحليلها.السطحإلىتجلب

حفرةداخلمسبارا،منهاالواحديسمىللقياسأجهزة

الصخورتركيبةعنمعلوماتالأجؤةهذهوتبعثالبئر.

.أخرىوخواصالموائعمنومحتواهاومساميتها،التحتية

داخلجهازإنزالفيتم،المثقاببساقالاختبارفىأما

ضغطها.وقياسالموائعمنلجفكليناتالبئرحفرة

طاقميسدفقد،سلبيةالاختباراتنتائجكانتوإذا

أظهرتإذاأماويتركونها.بالإسمنتالبئرالحفر

بأنبوبالبئرحفرةبدعمالطاقمقام،للنفطأدلةالاختبارات

.الغلافيدعىفولاذي

البئر،لحفرةالواقيةالبطانةمننوعبهيقصد.الغلاف

2.7بينقطرهيتراوحثقيلفولاذيأنبوبمنويتكون

بالإسمنت.مكانهافىالأنبوبأجزاءوتثبت.سم5و.

كلأثناءوالانهياراتمئالتسرباتعلىالغلافيساعد

الوقايةمنولمزيد.الزيتبئرإنتاجومرحلةالحفر،مرحلةمن

موانعمنأكثرأوواحداتقريبا،الحفرطاقمكليركب

منالأجهزةهذهوتتكون.الغلافقمةعلىالثوران

داخلالضغطتعاظمإذا،الغلافتقفلعملاقةصمامات

البئر.

المثقابأنبوبالحفرتربأطقم،الغلافولتركيب

فيرطباإسمنتاتضخثمالبئر.حفرةداخلالغلافوتنزل

اختراقهايمكنخاصةبسدادةال!!ممنتوتغطى،الغلاف

وحلأالحفريضئطاقم،الإسمنتيجفأنوقبلبالحفر.

.الغلافقاعإلىالسدادةالوحلويدفع.الغلافداخل

بينالذيالفراغخلالمنالصعودعلىالإسمنتيجبرلذا

قاعمنوذلك،للغلافالخارجىالسطحوبنالبئرحفرة

يستيمالإلمممنت،يتصلبأنوبعد.السطححتىالحفرة

.السدادةباختراقالحفرمعاودةالعمال

هذهوتنفذ.منتجةجعلهاالبئرإتماميعنيالبئر.إتمام

جهازاالحفرطاقمينزلأولأ::خطواتعدةعلىالعملية

المنطقةعمقإلىالغلافداخل)الخرامة(المثقابيدعى

رصاصات)الخرامة(المثقابتطلقثم،للزيتالحاوية

لكربحمسماساشجر8

الطاقمينزلالأ!كلفةتدعىلأنابيبالبئرحفرةتبطنأنبعدالبئر.اتمام

فيثقوباالخرامةوتحدث)الخرامة(.اللثقابيدعىحهازاالبئرفي

بعدالطاقمويركب(.اليمين)إلى،الزيتخلالهامنيدخلالغلاف

إلىالزيتتوصلأصغرأنابيبمنسلسلةوهي،الماسورةدلك

ل!تحكمالصمامماتمن!حموعةوهي،الكريسماسولثجرة،السطح

اليسار(.)إلى،الزيتتدفقفى

ثقوبا،محدثةالغلافعلىمتفجرةعبواتأوخاصة

وهيا!لاسورهالطاقميركبثمخلالها،منالزيتيدخل

توصلقطرا،الأصغرالأنابيبمنسلسلةعنعبارة

الغلافلأن؟الماسورةوتستخدم.السطحإلىالزيت

علىالمحافظةمعهاتصعبدرجةإلىعريضاعادةيكون

إلىمتدفقاالزيتعلىللإبقاءاللازمةالسيولةسرعة

منوالاستبدالالصيانةفيأسهلأيضاوالماسورة.أعلى

.الغلاف

مجموعةتركيبهىالبئر،إتمامفيالأخيرةوالخطوة

للغلافالعلويةالنهايةعلىالتحكمصماماتمن

عيدبشجرةهذاالصماماتنظامويعرف.والماسورة

فيه،الأغصانتشبهالتيالقطعلكثرةوذلكالميلاد،

بعضفيوتوجد.السطحإلىالزيتتدفقفىويتحكم

يركبوحينئذ،للزيتحاويةمنطقةمنأكثرالابار

منطقةلكلمنفصلةتحكموصماماتماسورةالفريق

متعددةآباراالعملياتهذهمثلوتدعى.للزيتحاوية

.الإتمام
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النفطاستخراج

المياهعلىبالحصولجداشبيهةبطريقةالزيتيستخرج

طاقةالماء،آبارأنواعبعضمثلالزيتآبارولبعض.الجوفية

أخرىزيتولابارالسط!.إلىالسائللجلبت!!يطبيعية

تفقدأو،بكفاءةالزيتلإنتاجضآلتها،منتكفيلا،طاقة

طاقةتزويديجبلذا.الإنتاجمنفترةبعدطاقتهامعظم

وسائلأوالمضخاتطريقعنالابارهذهفىإضافية

أطاقة،امعظمالطبيعيالضغطزودوإذا.أخرىاصطاعية

استخدمتوإذا،الابتدائيالاستخراجالنفطاستخراجسمي

المعزز.بمالاستخراجالعمليةعرفتاصطناعيةوسائل

اشتىالطيعيةالطاقةتأتي.الابتدائيالاستخراج

والماءالغازمنرئيسيةبصورةالنفطاستخراجفىتستخدم

فىذائباالغازيكونوقد.المكامنصخورفىالموجودين

الماءأما.غازيغطاءهيئةعلىفوقهمنفصلاأوالزيت

وتسمى.الزيتمنأثقللكونهالنفطتحتفيتجمع

الغازدفع-أمصدرهاحسب،المكمنفىالتىالطاقة

الماء.دفع3-أوالغازيالغطاءدفع2-أوالمذاب

إلىالزيتمنصغيرةكمياتالمذابالغازديخعيجلب

لديهاطبيعيةطاقةلاالتيالآبارأغلبفإنلذا.السط!ح

الطاقة.منتكميليةصوراتتطلب،المذابالغازدفعسوى

الماءدفعوكذلكالغازيالغطاءدفعيؤديقد،المقابلوفى

النفط.منضخمةكمياتإنتاجإلى

جمئالمكامنفيالزيتيحتوي.المذابالغازدفع

شمبيهالغازهذاعلىالإنتاجوتأثير.مذابغازعلىتقريبا،

الغازيتمددإذ،غازيةمياهقنينةتفتحعندمايحدثبما

السائل.بعضمعهحاملأالفتحةنحوويتجه

الم!صمنفيالطبيعىالضغطمنالطالةهدهوتأتى.الطاقةمنهائلةكمياتإلىالسطحإلىالريتحلبيحتاجالزيتيستخرجكيف

-2أوالابتدائىالامشخراج-أالعمليةهذهتدعىا!اقةا!صدرعلىوباء.تشىاصطماعيةوسائلمنأو

الالتي.الامشحراح3أوالثالويالاستحراج

الزيتبئرالريتكئر

عار

رئيمسيةبصورةيعتمدالابتدائيالاستخراج

المكم!:دىالطبيعيةالطاقةسدوعيرعلى

الريتإنتاجألق!ك!واذاالغار.ودفيالماءددع

أوالماءلامكادكانالحوفىم!الفسطبعضا

البئر.إلىالزيتدفعالمكمندىالموجودالعاز

الزيتلئرالماءلحقنبئر

للطاقةتعويضهوالثانويالاستخراج

المائى-الإعراقويتصم!.المكمنفيالط!يعية

حقى-تيوعااهسشحدمةالطرثأكترم!وهو

ويسصالزيتالماءتمويز.المكمنفيالماء

البئر.نحوتدفقه

الحارلحق!يئر

لحار

الريتشر

التالث(المستوى)منالثالثىالاستخراج

الزيتلجلباضجريبيةاالطرقسعددايشمل

بحارئحق!،الطرقهدهأحدوفي.السطحإلى

ويحعلهالريتالبحارويسصالمكم!،فيالماء

أكبر.لحريةالبئرنحوالتدفقسيمكطكاأرق
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المكامنمنكثيرفيالغازينحبس.الغازيالغطاءدفع

منالزيتوبإنتاجفيه.ويذوبالزيتفوقغطاءفي

البئر.باتجاهالزيتويدفعالغازيالغطاءيتمددالمكمن

بفعلالغاز،مثل،المكمنفيمكانهالماءيثبتالماء.دفع

كافية،بدرجةكبيراالماءحجمكانوإذا.الجوفيالضغط

إلىالزيتإنتاجأثناءفيالحاصلالضغطانخفاضأدى

التدفقعلىإياهمجبراالنفطالماءيزيحوبعدهاالماء.تمدد

البئر.نحو

منعدداالطريقةهذهتشملالمعزز.الاستخراج

تتدفقالتيالزيتكميةزيادةأجلمنالمصممةالطرق

حعسبعموما،الطرقهذهوتصنف.المنتجةالبئرنحو

استخراجأنهاعلىأثنائها،فيتستعملالتيالإنتاجمرحلة

(.الثالثالمستوى)منثالثياستخراجأوثانوي

علىالحفاظأيضايسمىالذي،الثانويوالاستخراج

وقد.المكمنفيالطبيعيللدفعاستبدالعنعبارة،الضغط

فيالماءأوالغازحقنعلىهذهالاستخراجصورةتنطوي

المنتجة.البئرمنبالقربتحفرإضافيةآبارخلالمنالمكمن

الزيتكميةزادقدالثانويالاستخراجأنورغم

ثلثيزهاءيبقى،أضعافثلاثةقرابةللاستخراجالقابلة

لذا.الإنتاجبعدالسطحتحتالمكامنمعظمفيالنفط

لجلبالثالثيللاستخراجأساليبالنفطمهندسويختبر

هذهأحدويستخدم.السطحإلىالزيتمنالمزيد

أكثربحريةيتدفقوجعلهالزيتلتخفيف!الحرارةالأساليب

منأوبخارحقنمنالحرارةهذهتأتىوقدالبئر.نحو

المكمن.كطالنفطبعضحرق

النفطنقل

يفصل،السطحإلىالخامالزيتيصلأنبعد

وأالمعالجةمعملإلىيرسلثم،الزيتعنالطيعيالغاز

الزيتمنوالرواسبالماءويزال.المستهلكينإلىمباشرة

أثناءالأنابيبخطهوطحلالالزيتأكثروينتقل،المستهلكإلىالزيتحقلمنرحلتهخلالمتعددةبطرقالنفطينقلالزيتينقلكيف

إلىأوآخرناقلإلىالزيتالأنابيبخطوطتنقل،الطبيعيالغازعنالزيتفصلوبعد.الأقلعلىالرحلةمنجزء

عرباتأوالصهريحيةالشاحناتأولالساقلاتالسوقإلىالمصفاةمنالنفطيةالمشحاتوتنتقل.مباشرةالمصفاة

الأنابيب.خطوطأوالصهريحيةالحديديةالسكك
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ومن،المصفاةإلىيرسلوصهارلبنفيبعدهايخزنالذي

.الأسواقإلىالنفطةالمنتجاتتسلمالمصفاة

الإنتاجمناطقمنيومياالنفطبراميلمنالملايينتنقل

خطوطعبررئيسيةبصورةالنفطوينقل.المصافيإلى

والشاحنات،المسطحةوالسفن،والناقلاتالأنابيب

الصهريجية.الحديديةالسككوعربات،الصهريجية

منجزءفيالأنابيبخطوطعبرالنفطمعظموينتقل

منالخامالنفطالأنابيبخطوطتنقلإذ،الأقلعلىرحلته

إلىأو،الأخرىالنقلوسائلأو،التخزينصهاريجإلىالابار

المنتجاتالأنابيبخطوطتنقلكما،مباشرةالمصافي

خطوطبعضمقدوروفي.الأسواقإلىالمصافيمنالنفطية

ومنيوميا.الزيتمنبرميلمليونمنأكثرنقلالأنابيب

،ومناخ،تضاريسأيةفيالأنابيبخطوطإنشاءالممكن

يعبر،المثالسبيلعلىألاسكا،عبرأنابيبفخطتقريبا.

وجدولنهر003منأكثرويعبرجبليةسلاسلثلات

خطوطوتكلف.المتجمدةالأراضيمنكم046وقرابة

التشغيلفينسبيارخيصةأنهاإلالإنشائها،الكثيرالأنابيب

النفط.لنقلوسيلةأفضلالعمومعلىوهي.والصيانة

الماء.علىالزيت،المسطحةوالبواخر،الناقلاتتحمل

للحمولاتمقصوراتذاتضخمةمحيطجةسفينةوالناقلة

علىيزيدمااحتواءالعملاقةالناقلاتوتستطع.السائلة

تستطيعالتيالمسطحةالبواخرأما.النفطمنبرميلالمليون

فتستخدم،المتوسطفيالزيتمنبرميل000.51حمل

رئيسية.بصورةوالقنواتالأنهارفي

إلىالمصافيمنالنفطجةالمنتجاتمنكثيروتنقل

السككوعربات،الصهريجيةبالشاحناتالأسواق

إلىالبترولبتسليمالشاحناتوتقوم.الصهريجيةالحديدية

حمولةوتبلغ.المنازلإلىالتدفئةوزيت،الخدمةمحطات

عرباتأماالوقود.منبرميل003الشاحناتهذهمثل

حوالىبنالسعةحيثمنفتتراوحالحديديةالسكك

ولبعض.الزيتمنبرميل00251منوأكثربرميل001

تحتالنفطةالمنتجاتعلىللحفاظمعداتالعرباتهذه

الضغط.منمعينمستوىأومعينةحرارةدرجة

النفطلكرير

صغيرةمعاملمنالحجمحيثمنالمصافيتتراوح

إلى،اليومفيالخامالزيتمنبرميلا051حواليتعالج

منأكثرتبلغيوميةسعاتذواتعملاقةمجمعات

برميل.000.006

إلىالنفطتحويلهيللمصفاةالأسامميةوالوظيفة

وأ،مجموعاتإلىالزيتالمصافيتفرزإذ؟مفيدةمنتجات

المكوناتتغيرثم.الهيدروكربوناتمنمختلفةمكونات

عملياتتصنيفويمكن.أخرىبموادوتعالجكيميائيا

المعالجة3-التحويل-2الفرز-أ:إلىهذهاضكريرا

الكيميائية.

التقطيرهىالنفطتكريرفىمرحلةأولالفرز.

مكوناته.بعضإلىالخامالزيتتفرزعمليةوهو،التجزيئى

بوساطةالمكوناتهذهمنإضافيةمكوناتفرزويمكن

.والبلورةعبالمذيبالاستخلاعمليات

)غليان(تبحرمبدأعلىسنىالتجزيئيالتقطير

فيتبخر.مختلفةحرارةدرجاتعندالختلفةالمكونات

الوقودزيوتلبعضبينما،م452نحوعندمثلاالبحزين

)تبردتتكثفكما.م032منأعلىغلياندرجاتالثقيلة

عند،أبخرةوهيالمكوناتهذهمثل(سائلةوتصبح

مختلفة.حرارةدرجات

داخلأنابيبعبرالتجزيئىالتقطرفيالزيتويضخ

بعدها.مء38تبلغقدحرارةدرجاتإلىليسخنفرن

حارةوسوأئلغازاتمنوالمكونالنابخالخليطيدخل

برجأوالتجزئةبرجتدعىرأسيةفولاذيةأسطوأنةفي

البرجداخلالمبخرةالمكوناتصعودأثناءوفي.الفقاعة

الوقودزيوتفتتكثف.مختلفةمستوياتعندتتكثف

المكوناتتتكثفبينما،البرجمنالسفلىالقسمفيالثقيلة

والعليا.الوسطىالأقسامفيوالكيروسينكالبنزينالخفيفة

عبرالخارجإلىوتسحبصوانفيالسوائلوتتجمع

.البرججوانبعلىأنابيب

قمةعبرتمرلذا.كافيةبصورةالمكوناتبعضتبردولا

تبقى،وبالمقابل.الأبخرةاستردادوحدةإلىالتجزئةبرج

تلكمنأعلىحرارةدرجاتعندتتبخر،أخرىمكونات

وتسترد.الصلبةشبهأوالسائلةالحالةفي،الفرنفيالتي

مثلمنتجاتإلىوتكررالبر!قاعمنالففحلاتهذه

"."التزستالتزليقوزيوتالأسفلت

التمريرمنتجاتبالتقطيرتنتجالتيالمكوناتتسمى

إلىتقريئاالمكوناتهذهجميعتخضعأنويجبالمباشر.

استخدامها.قبلالكيميائيةوالمعالجةالتحويل

منإضافيةمكوناتيفرزبالمذيبالاستخلاص

كيميائيمركبويذيبالمباشر.للتمريرمعينةمنتجات

هيئةعلىتنفصليجعلهاأوالمكوناتبعضالمذيبيدعى

البنزينالمستخدمةالرئيسيةالمذيباتوتشول.صلبةمواد

نوعيةالمصافيمنكثيروتحسن.وفنولالفورفورالو

بالمذيب.الاستخلاصبوساطةوالبرافينالتزليقزيوت

وموادالشمعلإزالةرئيسيةبصورةتستخدمالبلورة

إلىالمكوناتتبردإذ؟الثقيلةالمكوناتمنأخرىصلبةشبه

بعده.تتصلبأوبلوراتعندهاتكونحرارةدرجات

الصلبة.الجسيماتعنهاتفصلمرشحاتعبرتمرر
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فرزمنالفرز،تدعىوالتي،الأولىالمرحلةوتتألف.مراحلثلاثفيمفيدةمنتجاتإليالخامالزيتالمصافىتحولالزيتيكرركيف

الحفيفةالكسورتفرزالتيالتجزيئيالتقطيرهيالمرحلةهذهفيالرئيسيةوالعملية.الختلفة)أجزائه(كسورهإلىالزيت

هيالثالثةوالمرحلة.قيمةأكثركسورإلىفائدةالأقلالكسورتحولالخويل،أو،الثاليةالمرحلةوفي.والثقيلةوالمتوسطة

النفطة.المنتجاتوأداءنوعيةتحسنالتياللعالج!

النفطيةالمنتجاتالمعالجةعملياتالبتروكيماوياتمصانعإلىالتحويلعمليات

النفطكلتكريرإمكانيةمنالرغمعلى.التحويل

أكبرقيمةالمكوناتلبعضأنإلامفيدةمنتجاتإلىتقريبا

المنتجاتنصفمثلاالبترولويشكلالاخر.بعضهامن

يمثلولكنهتقريبا،البلدانمعظمفيالمستخدمةالنفطية

تمثل،وبالمقابلالمباشر.التمريرمنتجاتمنفقط%أ.نحو

.الخامالزيتمنأكبرحصة،الطلبقليلةالمكوناتبعض

النفط،منالمرغوبةالمنتجاتكمياتزيادةأجلومن

إلىالفائدةقليلةالمكوناتلتحويلطرقعدةالعلماءطور

تحتالطرقهذهوتندرجأكبر.بطلبتحظىالتيتلك

2-عملياتالتكسيرعمليات-ا:رئيسيتينمجموعتين

نصفحواليإنتاجمنالعملياتهذهمثلوتمكن.الدمج

.الخامالزيتمنبرميلكلمنالبترولمنبرميل

مكوناتإلىالثقيلةالمكوناتتحولالتكسيرعملدات

العملياتهذهتزيدولا.رئيسيةبصورةالبترولمثل،أخف

نوعيتهتحسنوإنما،فحسبالزيتمنالنابخالبترولكمية

مماأكبرأوكتانعددبالتكسيرالمنتجفللبترولأيضا.

لمدىمقياسالأوكتانوعددالمباشر.بالتمريرللمنتج

الأوكمان.عددانظر:.المحركداخلالوقوداحتراقسلاسة

التكسيرالتكسير:عملياتمنرئيسياننوعانهناك

الثقيلةالمكوناتتعرضالحفاز.بالعاملوالتكسيرالحراري

عالوضغط،مكثفةحرارةدرجةإلىالحراريالتكسيرفي

الكبيرةالجزيئاتتمسكالتىالروابطإضعافأجلمن

الجزيئاتهذهوالضغطالحرارةوتفككببعضها.والمعقدة

الخفيفة.الأجزاءتشكلالتيوهي،أبسطجزيئاتإلى

مساعدعامليستخدمالحفاز،بالعاملالتكسيرفى

تبدأمادةالحفازوالعامل.الحراريالتكسيرعمليةلتعجيل

عليهايطرأأندونتسرعهاأوالكيميائيةالتفاعلاتبها

التكسير،منالنمطهذاوفي.التفاعلأثناءفيتغيير

الزيوليتات،تدعىمعادنعلىتمررثم،المكوناتتسخن

.أخرىحفازةعواملأو،الطينمنمعينةأنواعوهي
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التقيلةالأجزاءتكسرإلىمعاالحفازوفعلالحرارةوتؤدي

شيوعاأكثرالحفازبالعاملوالت!صسير.أخفمكوناتإلى

وينتجعأقل،ضغطايتطلبنهلأالحراريمما،التكسيرمن

أكبر.أوكتانعددذابترولا

التكسير.أثناءالأجزاءإلىالهيدروجينيضافوقد

كميةمنالهدرجطيدعىالذيالإجراء،هذاويزيد

.المفيدةالمنتجات

تدمجإذالتكسير؟يفعلهماعكستفعلالدمجعمليات

أضكونالبسيطهةالغازيةالهيدروكربوناتترتيبتعيدأو

منالكثيرتحول،لذلكونتيجةتعقيدا.أكثرمكونات

سائلةوقودأنواعإلىوالتكسيرالتقطجرمنالناتجةالغازات

عملياتوتشمل.قيمةذاتوكيميائياتال!وكتانعالية

التشكيل.واعادةوالألكلةالبلمرةالرئيسيةالدمج

فيوالضغطالحرارةإلىالبلمرةفيالغازاتتخضع

مكونةالهيدروكربونيةالجزيئاتفتتحدحفاز.عاملوجود

مكوناتوالبوليمرات.البوليمراتتسمىأكبرجزيئات

بالبلمرةشبيهةوالألكلة.الأوكتانعالىانبترولفيجوهرية

منك!!فييستخدمالذيالآلكيلاتيدعىتنئمكوناإذ

فتكودالتشكيلإعادةفيأما.الطيرانووقود،البترول

بعد،مختلفةهيدروكربونيةمجموعاتالغازاتجزيئات

أنواعالتشكيلإعادةوتنتجالحفاز.والعاملللحرارةتعرضها

وهي،الأروماتيةالمركباتإلىإضافةالأوكتانعاليةوقود

والمطاصأ،صئالمتفجراتفىتستخدمكيميائيات

.كثيرةأخرىومنتجات،الطعاموحافظات،الاصطناعي

تقريباالمكوناتتعالحميع.الكيميائي!ةالمعالج!

علىالمعالجةوتعتمد.المستهلكينإلىترسلأنقبلكيميائيا

للمنشجاتالمزمعالامعتخداموعلىالخامالزيتنوع

النفطية.

وأكثر.الشوائبلإزالةالمكوناتمنتعالثثير

الضررتلحقالتيالكبريتمركباتهيشيوعاالشوائب

بالهيدروجينوالمعالجةحرقها.عندالهواءوتلوثبالمعدات

تخلط.الكبريتمركباتلإزالةالامشعمالشائعةطريقة

ثموتسخن،بالهيدروجينالطريقةهذهفيالمكونات

بالهيدروجينالكبريتيتحدحيثحفازلعاملتعرض

الهيدروجينكبرشيدويزال.الهيدروجينكبريتيدمكونا

مذيب.باستخداملاحقا

دمجهامأومزجهاعندالأجزاءبعضأداءويتحسن

"تشحيم"تزليقزيوتمثلاالمصافيفتمزج.أخرىمواد

اللزوجةمنمختلفةدرجاتعلىللحصولمتنوعة

المضافاتتدعىبكيميائياتالبترولويمزج)القوام(.

تعطيهكماأكثر،بسلاسةالاحتراقعلىتساعده

.أخرىخاصةمواصفات

النفطصناعة

ولها.العالمفيالصناعاتكبرىمنالنفطصناعة

ويجلبهالزيتعنالإنتاجفرعينقب.رئيسيةفروعأربعة

المصافيإلىالخامالزيتالنقلفرعويرسل.السطحإلى

فرعويعالج.المستهلكينإلىالمكررةالمنتجاتويسلم

ويبيع.مفيدةمنتجاتإلىإياهمحولآالخامالزيتالتصنيع

وتقوم.المستهلكينعلىويوزعهاالمنتجاتالتسويقفرع

بينماالمبيعاتتلكمنقدربأكبرالبترولخدماتمحطات

المصانعإلىمباشرةالنفطيةمنتجاتهاالزيتتبئشركات

بالنقل.المتعلقةوالصناعاتالطاقةومعامل

منكثيراقتصادفيكبيرادوراالنفطصناعةتؤدي

الصناعةهذهتوظف،الصناعيةالبلدانمنكثيرففي.الأم

للحديد،رئيسىمشترأنهاكما.الناسمنضخماعددا

.كثيرةأخرىومنتجات،الميكانيكيةوالمركباتوالفولاذ،

صادراتتدر،بالزيتوالغنيةالناميةالبلدانبعضوفي

للنفوذمصدرأيضاوالنفط.الوطنيالدخلمعظماالنفط

أخرىأمعليهتعتمدحيق،البلدانهذهلمثلالسياسى

أطوقود.كثيرة

الأولىالأعوامخلالالزيتشركاتمنكثيربدأت

بلدانفيالنفطصناعةلطويرفيالعشرينالقرنمن

منأخرىومناطقوإفريقيا،،الأوسطالشرقفيمختلفة

أوروبية،أوأمريكيةوأغلبها،الشركاتلهذهوكان.العالم

إلىبالمقابلودفعت،وتنتجهتكتشفهالذيالزيتملكية

الزيق.مبيعاتدخلمنوحصة،ضرائبالمضيفةالبلدان

عددزاد،العشرينالقرنخمسينياتبدايةمعولكن

حصةعلىتحصللابأنهاشعرتالتيالمضيفةالبلدان

البلدانهذهمنكثيرحصلوقد.الزيتدخلمنكافية

علىالكاملةأوالجزئيةالسيطرةعلىالحاضرالوقتفي

طريقعنوذلكحدودها،ضمنالواقعةالزيتصناعة

إلىوإضافةبشرائها.أوالأجنبيةالشركاتمعالمفاوضات

يدعىقويائتلافإلىالبلدانهذهمنعددينتمي،ذلك

)أوبك(.للنفطالمصدرةالدولمنظمة

بلدا13منأم،069عامشمكلتالتي،أوبكتتكون

هذهوتشمل.الزيقصادراتعلىدخلهافيكثيراتعتمد

المنتجةالرئيسيةوالبلدانوفنزويلا،ونيجيريا،ليبيا،البلدان

السعودية.العربيةكالمملكةالأوسطالشرقفيللزيت

الزيت.صادراتكلمن%4ءنحوأوبكأعضاءويوفر

والأسعارينتجونها،التيالكمية،النفطثمنيحدد،أسذلك

الزيتعلىالصناعيةالبلدانوتعتمدعليها.يتفقونالتي

كسلاحالزيتاستخداممنأوبكيمكنحدإلىالمستورد

العشرينالقرنمنالسبعينياتففي.وممياسياقتصادي
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استطاعحدإلىالزيتأسعارأوبكرفعت،الميلادي

تقليصمعالزيتمندخلهمزيادةطريقهعنأعضاؤها

نفسه.الوقتفيالإنتاج

ضمنالمتحدةالولاياتفيالنفطصناعةتصنف

الصناعةوتشمل.الخاصالقطاعشركاتكبرى

تتخصصصغيرةمؤسساتأغلبهاشركة4هو...نحو

فتشملالكبرىالشركاتأما.الصناعةفروعأحدفي

محطة،000.002نحووهناك.الفروعكلنشاطاتها

مستقلة.بصفةويداريمولأغلبهاالبتروللخدمات

المنتجةالدولأكبرمنواحدةالمتحدةوالولايات

ونصفبليونحواليينتجإذبمالعالمفىللنفطوالمكررة

المتحدةالولاياتآبارمنالخامالزيتمنبرميلالبليون

السعودية،العربيةالمملكةإلاذلكمنأكثرينتجولاسنويا.

الولاياتمصافيوتكرروروسيا.،برميلبلايين3منأكثر

يأيوميا،النفطمنبرميلمليون.55منأكثرالمتحدة

العالمي.الإجماليربعنحو

فيللنفطمستهلكأكبر،كذلكالمتحدةوالولايات

فيالنفطصناعةحجمضخامةمنفبالرغم.العالم

المحلىالإنتا!يفوقالطلبحجمفإن،المتحدةالولايات

%55نحوباستيرادالمتحدةالولاياتتقوم،ولذلكبكثير.

تستهلكه.الذيالزيتمن

اكتشففقد.مهمةصناعةبريطانيافىالزيتوصناعة

عاممرةلأولالشمالبحرمنالبريطانيالجزءفيالزيت

.أم759فيالشمالبحرزيتإنتاجوبدأ.ام969

إلىالمستوردالزيتعلىالتامالاعتمادمنبريطانياوتحولت

للنفطالمنتجةالرئيسيةالبلدان

السنة*فيالمنتحةالنفطبراميل

.........السعوديةالعربيةالمملكة

ا.......رو!ميا
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فيالطفرةوأدت.للزيترئيعسيامنتجاأصبحتأن

مؤيسساتإنتاجفيارتفاعإلى،وإنتاجهالزيتعنالتنقيب

بناء،علىساعدمماوغيرها،السفنوصناعة،الهندسة

الزيت.مرافقوخدمةوتجهيز،

مهمةصناعةونيوزيلنداأستراليافىالزيتوصناعة

الطاقةمناحتياجاتهانصفمنباكثرأسترالياتفيإذجدابم

المستوردالنفطعلىتعتمدوكانت.النفصالوقودبأنواع

كليكفيماالبلدذلكفينتجاليومأما.تامشبهاعتمادا

تقريبا.الطبيعيالغازمنحاجتهوكل،الزيتمنحاجته

الأوسطالشرقمنالثقيلالخامالزيتيستوردمازالولكنه

خفيفة.زيوتالأستراليةالزيوتلأن

النفطجةالمنتجاتلاستهلاكمعدلأعلىأسترالياوفي

الذي،يبلإلاستهلاكإذ،الأستراليةاسيافيالمكررة

منأكثرنفسها،وللمصافيالدوليللشحنالوقوديشمل

لإدارةالمستخدمالبترولويشكلمشويا.برميلمليون091

والمنتجات.الإجمالىذلكمن%04الميكانيكيةالمركبات

،الديزلوزيتالوقود،زيت،هيالأخرىالرئيسيةالنفطة

وزيوتالطيعى()القطرانوالقاروالغاز،الطيرانووقود

الصناعي.الوقودوزيتالتشحيم

منمتطباتهامن2%0نحويكفيزشانيوزيلنداوتنتج

!جمحما!ثف(،)غازكافاتصورةفي،السائلالوقود

.للسياراتوقوداالغازمنإنتاجهاجلويوفر.الطبيعيالغاز

.الخامالزيتوتكررتستوردكما

المنتجاتمنبرميلمليون32نحونيوزيلنداوتستخدم

علىالإجمالىهذانصفمنأكثر،السنةفىالنفطجة

ووقود،الطيرانووقود،الديزلوقودويشكل.بترولصورة

المستهلكة.النفطيةالمنتجاتخمسنحوالأفران

النفطاستعمالفيالاقتصاد

فىوستنضبمحدودةالزيتمنالعالممواردإن

استهلاكاستمرلوأنهالخبراءبعضويرى.المطافنهاية

النفطاحتياطياتفستنفد،الحاليةبالمعدلاتالزيت

أصبحلذا.والشمرينالحاديالقرنأواسطفىالموجودة

لجميعملحاأمراالزيتاستعمالفيوالاقتصادالحفاظ

.كبيرةبصورةالطاقةتستخدمالتيتلكوبالأخصالأم

صناعةطورتلقد.الزيتصناعةفيالاقتصاد

استعماله.فيالاقتصادطرقمنعددانفسهاالزيت

وأ،الزيتحقولفيالاقتصاد-ا:تحتمعظمهاوتصنف

.المصفاةفيالاقتصاد2-

منرئيسيةبصورةيتكون.الزيتحقولفيالاقتصاد

الوسائلإحدىومن.المستخرجالنفطكميةلزيادةطرق

يسمىنظامالزيتحقولفىللاقتصادجداالشائعة
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عاملتانأكثر،أو،شركتانتقوم،النظامهذاففيالتوحد.

التوحد،ويمكن.واحدةوحدةبالعملنفسهالحقلفي

الاصطاعيةأوالطيعية،الطاقةاستخداممنالشركات

الزيت.لاستخراجأكفأبصورة

الطاقةتقليصإلىأساسايهدفالمصفاةفيالاقتصاد

المصافىمعظمالتكرير.ولدىفيالمستخدمةالحرارية

الحرارةاستخدامتعيدالحرارةمبادلاتتدعىأجهزة

والتكسير،التجزيئىكالتقطجر،عملياتمنالزائدة

لتخفيضجديدةحفازةعواملتطويريجريكما.الحراري

معام!!وتستخدم.الكيميائيةللتفاعلاتالطاقةمتطلبات

عندوالسخاناتالأفرانعلىللحفاظالحواسيبكثيرة

الحراريةالطاقةتقتصدكما.كفاءةالحرارةدرجاتأكثر

المصفاةومعداتوالصهاريجالأنابيبعزلطريقعن

.لأخرىا

أكثربعضتبنيتملقد.الاستهلاكفيالاقتصاد

التجاريينالمستهلكينقبلمنشمولأالاقتصادبرامج

لتخزينمعداتبتركيبالمصنعينمنكثيرقامفقد.للنفط

ويعاد.معاملهمفيالوقوداستهلاكوتقليصالطاقة

لأنبمالمصانعبعضفيوالورقكالألومنيوممواداستعمال

مناقلطاقةتتطلبالنفاياتمنتجاتاستخدامإعادة

.جديدةمنتجاتتصنيع

بعضأصلاتبنتهاللاقتصاد،معينةتدابيرأصبحت

بعضفيبالقانونمفروضةوالمصاب!الأعمالمؤسسات

مثلأ،المتحدةالولاياتففيالحاضر.الوقتفىالبلدان

فىصيفام62منأقلإلىالحرارةدرجةتخفضألايجب

شتاء.ام8فوقترتفعوألا،العملأماكنمعظم

أفضلهوغالباالسليمالحسيكون،البيتوفي

يستطيعمثلا،،الباردةالشهورففي.الطاقةلتوفيرمرشد

بفتحوذلكبساطةبكلالشمسيةالطاقةاستغلالالناس

المشهلاكتقليصيستطيعونكماالنهار.أثناءالستائر

دفاياتوإطفاءليلا،الستائرإغلاقطريقعنأكثرالوقود

الباردةالمناطقسكاتويستطيع.تستخدملاالتيالغرف

مزدوجةشبابيكتركيبطريقعنالحرارةفيالاقتصاد

أخرىوصور،الهوائيةالتياراتمنوالوقاية.الزجاج

.للعزل

الوقودفيالاقتصادأيضاالمستهل!نمعظمويستطع

محركاتعلىفبالحفاظ.البيتخارجيستخدمونهالذي

المسموحالسرعةحدودفىوبالقيادة،مضبوطةالسيارأت

الحدإلىالبترولاستهلاكتقليلالسائقونيستطعبها،

اقتناءطريقعنأكثر،وقودتوفيروبإمكانهم،الأدنى

الانتقالفيبالمشاركةأوالوقود،فيكفاءةأكثرسيارات

.العامالنقلمركباتإلىالتحولأو،بالسيارات

النفطاستخدامتاريخ

بعضتذكرإذ،السنينآلافمنذالنفطالناساستخدم

النفطمنصلبةمادةاستخدمالسلامعليهنوحاأنالمصادر

قدماءوغلف.للففكبنائهفي)القطران(القارتدعى

نصرنبوخذالملكوامشخدمبالقار.المومياواتالمصريين

الجدرانلبناءالقارالميلادقبلالسابعالقرنفىالثانى

نوعينقديماالعربعرفكما.بابلفيالشوارعورصف

ومنمنهواتخذواالأبيضوالنفطالادودالنفطاضفط،امن

.والحيوانللإنساندواءالقطران

ودواءوقوداالخامالزيتأمريكافىالهنودواستخدم

آثارتدلكما.البيضالمستوطنينوصولقبلالسنينمئات

علىحصلواالهنودأنعلىالمتحدةالولاياتشرقيفىابار

جوفية.تراكماتمنأيضاالزيت

الأمريكيونالمستوطنونكان،ام075عاموبحلول

وماوبنسلفانيانيويوركفىالزيتمنكثيرعلىعثرواقد

التيالاباربعضأنتجتكما.الغربيةبفرجينياالانيعرف

شيئاالزيتالملحصانعوواعتبرزيتا.الملحأجلمنحفرت

الفوائد.بعضلهوجدوا،آخرينأناسساولكنمزعخا،

وهوكير،.مصمويلروج،ام857عاموحوالي

منلكثيرعلاجأنهعلىالزيت،بتسبيرجمنصيدلانى

الحدودسكانأحدوهو،كارسونكتباعكما.العلل

للمحاور.مزيتشحمأنهعلىللروادالزيت

فيالنفطاستخدامفىرئيسيتقدموحصل

عندما،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأربعينيات

الكيروسينجسنرأبراهاميدعىكنديجيولوجىاكتشف

هذالتقطيرالطريقالاكتشافهذافتححيث)البارافين(،

البرافينواستخدم.الزيتأوالحجريالفحممنالوقود

بسرعة.الزيتقيمةوارتفعتالفوانيسفيواسعةبصورة

بدايةالمؤرخينأكثريرجع.الزيتصناعةبدايات

ذلكفى.أم985عامإلىواسعنطاقعلىالنفطصناعة

.لإدوينيدعىمتقاعدحديديةسككحارسحفر،العام

الولاياتفيبنسلفانيا،بولايةتيتوسفيلقرببئرادريك

.المثقابلإدارةقديمةبخاريةآلةدريكواستخدم.المتحدة

آخرونمنقبونحفر،الزيتإنتاجدريكبئربدأتأنوبعد

الزيتكان،سنواتثلاثغضونوفيمنها.بالقربآبارا

سعرانخفضبحيثالكثرةمنالمنطقةفىينتجالذي

.سنتاتعشرةإلىأمريكيادولاراعشرينمنالبرميل

كانتعشر،التاسعالقرنمنالستينياتأوائلوفى

فقدبنسلفانيا.غربيفيالحياةغيرتقدالزيتطفرة

مدنواكتظت،الخشبيةالأبرأجمنغابات،التلالغطت

العرباتحملت،البدايةفىالمنقبن.بآلافالجديدةالطفرة
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الساحلعلىمصافإلىالزيتالنهريةوالمراكب

وسيلةللزيتالمتناممطالحجمتطلبماوسرعان.الأطلسي

فرعيةخطوطاالحديديةالسككفأنشأت.كفاءةأكثرنقل

أنشئام،865وفى.الزيتحملفيوبدأتالحقولإلى

إلىتيتوسفيلقربللزيتحقلمنناجحأنابيبخطأول

عشرمضيوقبل.كم8بعدعلىالحديديةللسككمحطة

إلىهذهالزيتمنطقةمنكم79طولهخطامتد،سنوات

بتسبير!.

تراكماتأخرىولاياتلدىأنالمنقبوناكتشف

وبحلول.الحجمفيبنسلفانيافىالتيتفوقزيت

التجاريالإنتاجكانعشر،التاسعالقرنمنالثمانينيات

وفيوإنديانا.وإلينويوأوهايوكنتاكيفيبدأقدللزيت

شرقيفىسبندلتوبحقلافتتاحجاءام،109عام

وفي.الشماليةأمريكافىحقيقىدفاقبئربأولتكساس

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتأثناء

تكساسإلىوأوكلاهوماكاليفورنياأنضمت،العشرين

السنويالإنتاجوارتفع.النفطلإنتاجرئيسيةكولايات

عامبرميل000.2منالمتحدةالولاياتفىللزيت

.أم009عامبرميلمليون46إلى،ام985

قربمبندلتوبحقلفيثارالشماليةأمريكافىللزيتدفقأول

منأكثرإطلاقإلىادىوقد.ام109عامتكساسبولايةبيومونت

عليه.السيطرةتتمأنقبلالهواءديالزيتمنلرميل000.008

أنحاءجميعفىبسرعةللزيتالتجاريالإنتاجانتشر

وبعد.ام086عامالزيتبإنتاخ!إيطاليافبدأت.العالم

وبولندا،كندا،في،الترتيبحسب،الإنتاجبدأإيطاليا،

ندونيسيا،وإ،والهند،وفنزويلا،وروسيا،نياوألماوبيرو،

وقعتكما.لأرجنتينوا،والمكسيك،وترينيداد،نبالياوا

إيرانفيالأوسطالشرقفيللزيتمهمةاكتشافاتأول

السعوديةوفي،ام279عامالعراقوفي،أم809عام

فيضخمةزيتحقولبعدهاوجدتثم.ام389عام

.العريالخليجعلىأخرىبلدان

القرنخلالالبارافينكانلقد.الزيتصناعةكلو

اعتبرإذ.الزيتلصناعةالرئيسىالمنتجعشرالتاسع

ماوكثيرا،الفائدةعديمثانويامنتجاالبترول،المكررون

عامحوالي،حدثانغيرثموالأنهار.الجداولفيبهألقوا

المصابيححلولهما-كاملةبصورةالوضعام،009

إلىالسيارةوظهورالبرافينفوأنيسمحلالكهربائية

الوقتوفى،البرافينعلىالطلبانحساروبدأالوجود.

.للبترولهائلسوقانفتحنفسه

الزيتمنبرميلمائةكلكانالوقتذلكفىولكن

بحث،لذلكونتيجة.البترولمنفقطبرميلا11تنتجالخام

خلقدونالبترولإنتاجلزيادةطريقةعنالزيتمكررو

ابتكارساعدولقدربحا.الأقلالأخرىالمنتجاتمنفائض

المشكلة.هذهحلفي،ام139عامالحراريالتكسيرعملية

التيالبترولكميةالمكررونزاد،سنواتخمسغضونففي

الضعف.منأكثرللزيتواحدبرميلمنينتجونها

(ام189-191)4الأولىالعالميةالحربأوجدت

،الدباباتلدفعالنفطيالوقودأنواععلىهائلاطلبا

تضاهيالوقودأنواعوأصبحت.والطائرات،والسفن

بعدالنفطواحدث.الحربيللمجهودقيمتهافيالذخيرة

منالكثيربدأإذ،المزارعفيكبرىتغيراتالحرب

تدورأخرىومعداتالجراراتتشغيلفيالمزارعين

ذلكإلىوبالإضافة.الزراعيةالإنتاجيةفازدادت.بالزيت

البترولعلىفرضتالتيللضرائبنتيجةالمالالنفطوفر

الطرقلشقالخامالمادةالأسفلتوفركما،كثيرةبلدانفي

اتصالعلىالمزارعونحصلوبذا.الريفيةالمناطقفي

.بالأسواقأفضمل

الحربأثناءبسرعةالأمريكيةالزيتصناعةإنتاجزاد

منتجاتوطورتأم(549-1)939الثانيةالعالمية

إلىوحولتالزيتمنهائلةكمياتوانتجت.خاصة

الجديدةالتكريرعملياتوزادت.وشحوماتوقودأنواع

الطيرانوقودإنتاجمنوالألكلةالحفاز،بالعاملكالتكسير

المتحدةالولاياتوزودت.كبيرةبصورةالأوكتانعالى

كما،الحربخلالالحلفاءطيرانوقودمن8%0منأكثر
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فييستخدمالذيالبيوتادايينالأمريكيةالمصافيصنعت

تيمكوناتمنوهووالتولوين،الاصطاعيالمطاطصنع

واحتياجات،الجرحىلعلاجالطبيةوالزيوت،تى-إن-

.أخرىعسكرية

منتجاتعلىالطلبازداد.الحربمابعدتطورات

أوائلوفى،الثانيةالعالميةالحرببعدأكبربصورةالنفط

محلحلقدالنفطكان،العشرينالقرنمنالخمسينيات

منكتيرفيالرئيسيالوقودبصفتهالحجريالفحم

فىأتقنتالتىالنفطةالتقنيةبعضوأصبحت.البلدان

سبيل.فعلىالسلمزمنللصناعةالأساس،الحربأثناء

نتيجةهائلةبصورةالبتروكيميائيةالصناعةنمت،المثال

الاصطاعي.لتصنئالمطاط

الشرقبلدانمنكثيرفىالنفطصناعةوكانت

وفى.الأوروبيةأوالأمريكيةللشركاتمملوح!ةالأوسط

مثلممتلكاتيؤمبلدأولإيرانأصبحت،ام519عام

محيطرت،السبعينياتأواسطوبحلول.الشركاتتلك

وأالنفطجةصناعتهاعلىتماماالأوسطالشرقبلدانمعظم

غالبة.حصةفيهاامتلكت

دوفاالمتزايدالاستخدامساعدلقد.الحديثةالتطورات

رفععلى،الصناعيةالبلدانفىخاصة،النفطلمنتجات

إلىأيضاأدىولكنه.الناسمنلكثيرالمعيشةمستويات

الطاقة.فيالعجز-أ:تشملالتىالحادةالمشاكلبعض

البيئة.تلوث3-.الزيتتكلفةارتفاع2-

فيالزيتاكتشافاتأضافت.الطاقةالعجزفي

فىالشمالبحروتحت،المتحدةبالولاياتألاسكاشمالي

احتياطياتإلىبرميلبليون03منأكثر،الستينياتأواخر

فيوخاصة،المتزايدةالاستهلاكمستوياتأنإلا.العالم

وخلال.المكاسبهذهعادلت،الصناعيةالبلدان

ومعظم،واليابان،المتحدةالولاياتزادتالسبعينيات

الزيت.منوارداتهامنالغربيةأوروبابلدان

الدولمنالعديدقبلمنالمنحازةالمواقفأدتكما

لهوالسلاحالمالبتقديممتمثلة،الصهيونيللكيانالغربية

قيامإلى،العربيةللأرضاحتلالهاممتمرارفيوتأسده

مأ739و6791حربىأثناءللنفطالمنتجةالعربيةالأقطار

ساندتالتيالدولعنالنفطإمداداتقطعأوبتخفيض

الدولتلكعلىللضغطكوسيلة،العربعلىالعدوان

وقد.الإسرائيليالعربيالصراعمنمتوازنةمواقفلتتخد

علىتعتمدالتيالبلدانمنكثيرتقومأنإلىذلكأدى

وطورت.الطاقةفيللاقتصادخططبوضعالمستوردالزيت

النوويةللطاقةبرامجأيضاوالسويد،كفرنسا،البلدانبعض

ولفترةأكبر.بدرجةالمستوردالزيتعلىاعتمادهالتقليص

الاهتماماتولكن،الزيتاستهلاكانحدر،الزمنمن

الثمانينياتأواسطفيقلتالطاقةفيالاقتصادبشأن

النفط.أسعارتدهورإلىجزئيةبصورةذلكويعود

العالميالاقتصادفىالهائلالتضخمأدى.الزيتتكلفة

الأوبكمنظمةفيالأعضاءعشرالثلاثةالبلدانقيامإلى

نحومنالخامالزيتبرميلسعرفقفز.النفطلمسعربتصحيح

43بلغتذروةإلى،أم739فىأمريكيادولارا2ء7.

.م1891فيأمريكئادولارا

إلىالعالمىالاقتصادفىالتضخمحالةأدتكما

الاقتراضسياسةتبنىإلىالفقيرةالبلدانمعظماضطرار

الدولىوالبنكالدولىالنقدصندوقمنجدا،عاليةبفوائد

وقد.النفطمشترياتمناحتياجاتهالمواجهة،للتسليف

دولقبلمنالنفطأسعارفىالنسبىالتصحيححفز

وبريطانيا،،المتحدةالولاياتفيالشركات،الأوبك

فيهاالإنتاجكانمناطقمنالزيتإنتاجلبدءأخرىوبلدان

مربح.غيرسابقا

،الإنتاجزيادةنتيجة،ام181بعدالزيتأسعارانهارت

الخامالزيتبرميلسعرمتوسطفوصل.الاستهلاكوتقلص

للبرميلأمريكيادولارا05.21بلغحدإلىام،869عام

بعدالازديادفيالزيتاستهلاكوبدا.المتحدةالولاياتفي

الدولوبعضأوبكأعضاءوخفضالأسعار.انهارتأن

القرنمنالثمانينياتأواخرفىالزيتإنتاجالأخرى

ببطء.ارتفعتلكنها،أعلىإلىالأسعارلدفعالعشرين

فىواستخدامهونقلهالنفطإنتاجتسببالبلئة.تلوث

عنينجمإذ؟البيئيالتلوثفىحادةمشكلاتإحداث

الماء،تلوثبمئريتالبحريوالحفر،الناقلاتحوادث

بعضخشيكما.الفطريةالحياةوتدمر،الشواطئوتضر

الاسكاعبرأنابيبخطمنالحارالزيتتدفقمنالناس

الذيالوقودأنكما.القطبيةالبيئيةفيالتوازنيربكلأنه

مصدرايعدوالمصانع،الطاقةومعامل،المركباتتحرقه

الهواء.لتلوثرئيسيا

،المتحدةالولاياتفىالقوانينمنكثيرصدرتوقد

وصناعة.البيئيالتلوثفيللتحكمأخرىوبلدانوكندا،

أساليبتطويرفىكبيربشكلاستثمرتقدذاتهاالنفط

تعاونت،المثالسبيلفعلى.التلوثلتقليلومنتجات

غيرالبترولإنتاجفيالسياراتصانعىمعالزيتشركات

.المركباتعوادمفىالملوثاتلتقليصوذلك،المرصص

الطلببأنالخبراءمعظميتوقع.الفطصناعةمستقبل

المقبلة.السنواتفىالزيادةفيسيستمرالنفطعلىالعالمى

الشرقمنالزيتعلىالعالماعتمادبأنيتنجأونكما

الخبراءمنكثيريعتقد،ذلكإلىوإضافةسيزداد.الأوسط

يعثرمالمالمقبلالقرنأواسطفىشحيحاسيصبحالنفطأن

ضخمة.جديدةتراكماتعلى
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إدخالهو،الطاقةلأزمةالوحيدالمدىبعيدوالحل

لتحويلأساليبالعلماءطوروقدللوقود.بديلةمصادر

الرمالمنالزيتولإنتاجوغاز،زيتإلىالحجريالفحم

الاصطناعيالوقودأنواعومازالت.الزيتوطفلالقارية

واسع.نطاقعلىتجارياإنتاجهادونيحولبشكلمكلفة

تتمكنفقدالازدياد،فيالزيتأسعاراستمرتإذاأما

فيالنفطمنافسةمنأخيراالاصطناعيالوقودأنواع

التكلفة.

تمثلأنقبلالأرجحعلىعديدةسنواتوستمر

منالعالملمواردرئيسياإسهاماالبديلةالوقودمصادر

الزيت،شركاتستظل،الحينذلكوحتى.الطاقة

الاحتياطياتعلىالمحافظةإلىبحاجةالزيتومستهلكو

وضآلةكفاءةبأقصىالطاقةباستخدامالموجودة

ممكنتين.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بالولاياتالخاصةالمقالاتفيبالاقتصادالخاصالجزءانظر

يوجدأينعموانتحتالمقالةهدهفيالمذكورةوالدولوالمقاطعات

أيضا:انظر.النفط

منتجات

الكيروسينالمعدنيالزيتالأسفلت

النابالمالبرافينشمعالبتروكيميائيات

النفطةالمتبلرالشمعالبترول

لوقودا)وقود(الغازالبرافين

والبروبانالبيوتانغازالبلاستيك

البترولكوكالبمزين

صلةذاتأخرىمقالات

التقطير

البيئيالتلوث

الأنابيبخط

القاررمال

شركة،ويلأندردستا

الهولنديةشل

الزيتصحر

الصخور

الطيعيةالموأردصيانة

الأوكتانعدد

الطاقةمخزون

المعمطيسيةمقياس

الموضوععناصر

المصدرةالدولمنظمة

للنفط

الهدرجة

الهيدروكربون

المصنعالوقود

الدوليةالطاقةوكالة

النفطاستخدامات-أ

كوقودالنفط-أ

خامكمادةالمفط-ب

للمفطأحرىاستخدأماتج

النفطيوجدأين-2

الأوسطالشرق-أ

أوروباب

اللاتينيةأمريكا-ج

إفريقيا-د

النفطتكونكيف-3

-آسياهـ

وكنداالمتحدةالولايات-و

سترأليسياأ-ز

النفطعنالتنقيب-4

الجيولوحيةالدرأسات-أ

الجيوفيزيائيةالدراسات-ب

الزيتبئرحفر-5

الاباراختبار-دالتحضيريةالإجراءات-أ

العلافهـ-الحفرطرق-ب

البئرإتمام-والبحريةالمماطقفىالحفر-ج

النفطاستخراج-6

ألابتداثىالاستحرأج-أ

المعززلاستخراخ!ا-ب

النفطنقل-7

النفطتكرير-8

الفرز-أ

التحويلب

الكيميائيةالمعالحةج

النفطصناعة-9

النفطاستعمالفيالاقتصاد5-1

الزيتصناعةفيألاقتصاد-أ

الاستهلاكفىألاقتصاد-ب

النفطاستخدامتاريخا-أ

أسئلة

النفط؟فيالاقتصاديستإإلمستهلكونكيص-أ

؟التراكماتأغلبمناستخرأجهايمكىالتىالزيتكميةما2

النفط؟يتكونم-3

والغاز؟الزيتتكونطريقةعنالعلماءأغلبرأيما-4

النفط؟صناعةتطورفيالسيارةأدتهالذيالدورما

بئرفيالأحيانبعضفىالغازأوالماء،،الزيتأطقمتحقنكيف!-6

مشجة؟

الزيت؟منقدرأكبرتحويالعالمفيمنطقةأية-7

؟العادةفىهائلةمقامرةالزيتأجلمنالحفركانلماذا-8

وخطورةتكلفةأكثرالزيتأجلمنالبحريالحفريكونلماذا-9

اليابسة؟علىالحفرمن

أوبك؟عنتعرفماذا-01

النفط(بمالنفط)صناعةشتلاندانظر:.صئاعة،الئفط

(.النفط)صناعة

والكربونالهيدروجينذراتمنمكونسائلأيالئفطة

تكريرمنالناتجةالنفطةتمزج.م0052منأقلعندويغلى

لإذابةالنفطةأنواعبعضوتستعمل.البتروللصنعالنفط

أنواعوتستعمل.اللامعوالطلاءالورنيشوتخفيفالمطاط

الغازاتصناعةفيومقوممنظفاتبمثابةأخرى

الاصطناعية.

الفحمقاربتقطرالنفطةصناعةيمكن،كذلك

الفحممنتستخرجلزجةمادةوهو)القطران(،الحجري

مذيبا،عاملاالحجريالفحمغازنفطةوتستعمل.الحجري



النفطة448

عرضتوإذا.ايلاصطناعيةالراتينجاتصناعةفيوتدخل

.بشدةتنفجر،مباشرةللنارالنقيةالنفطة

تنهتج.بسائلممتلئالبشرةمنبارزمنتفخجزءالئفطلأ

الأرجيةوالتفاعلاتوالحروقالكدماتعنعادةالنفطة

وتحمىالمستمر.البشرةودعك،والأمراض)الحسالحسية(

ويجب،ألالتهابمنالأعمقالخلاياالنفطةتغطية

تفتحأنينبغيول!ش،تزالأوتفتحألاعامةبصفة

غيرعنالنفطةفتحتوإذاالتهابها.حالةفىالنفطة

.بالشاشوتغطتهابمطهرتعقيمهايجبقصمد،

الذيالاضطرابلنوعتبعاالنفطةعمقويختلف

وتنتجندوبا.العميقةالنفطةوتحدثفيها،تسبب

سجمعحيث،للبشرةالحادالوخزعنالدمويهالنفطات

النفطة.حيزفىالدم

خلالالأنفاقتحفر.الأرضسطحتحتممرالئفق

تزودوهى.المائيةوالطرقالمدنوتحتالجبالأوالتلال

بذلكمتجاوزةمريحةبممرات،الحديديةوالسككالوق

فىالأنفاقتستخدم.والاصطخاعيةالطيعيةالعوائق

.الأرضعمقفيالثمينةالمعادنإلىللوصول،التعدين

الطاقةلمعاملالمياهمنهائلةكمياتأيضاوتحمل

وأللريالعذبةالمياهالأنفاقبعضينقل.الكهرومائية

نظمفيالفضلاتالآخربعضهاينقلكما،الشرب

الصحى.الصرف

الأنفاقتبنىكيف

وأللتلالالصلبةالصخورخلالالأنفاقبعضتشق

فيبعضهايدفن.اللينةالأرضخلالتحفرأو،الجبال

التيالموادالمهندسونيفحص.مائيجسمتحتالأرض

الطرقأنواعتحديدأجلمنخلالها،النفقيمرأنيريدون

بنائه.فىستستخدمالتيوالمعدات

لحفركبرىمقاومةالصخريبدي.الصخريةالأنفاق

الصخورنسفالأنفاقمعظمبناءلمجضمن.الأنفاق

أولآالعماليحركالصخر،نسصيتمولكي.بالمتفجرات

الةتقوم.النفق)مقدمة(وجهمنبالقربكبيرةسقالة

السقالةعلىوالمثبتةبالجمبوتعرفالتيالضخمةالثقب

الصخرداخلفيثقوبلإحداثمراتعدةبالتثقيب

التي،الثقوبتلكتملأتقريبا،م.53و2بينيتراوحبعمق

.المتفجرةبالمواد،فقطسنتيمتراتبضعقطرهالايتعدى

العرباتتقوم،الأدخنةوتتلاشىالحشواتتنفجرأنوبعد

النفقكانإذابالأنقاص.وتعرفالتيالصخرقطعبنقل

إضافيادعمالاشطلبقدفإنهقاس،صخروذأتماماقويا

ذلك،معالصخريةالأنفاقمعظمتبنى.وجدرانهلسقفه

خلالأو،المفاصلبوساطةطبيعياالمكسورالصخرخلال

يمنعالمكسر.الصخرمنجيوبعلىيحتويالذيالصخر

حلقاتبنصبالسقوطمنالضعيفالصخرهذاالع!ال

دعاماتأو،الخشبيةالدعاماتأو،الفولاذيةالعوارضمن

معظمفي.يليهالذيالقسمتفجيرقبلوذلك،أخرى

بعد.فيمادائمةخرسانيةبطانةتضافالحالات

ويعرفالمكسر،الصخريزالذلكبعد.الآلةبمقدمةالملحقةالقرصيةبالقواطعالصحربحفرالنفقحفرآلةتقومالنفقل!نىكيف

أجزاءتتدلىالأشاء،هذهفي.رالعةفىالسطحإلىإحراحهايتمتم،حديديةسكةوعربةالممرغلواسط!بالأنقاض

العمالشمكنأنإلى،السفقسقفالحفرآلةع!الواقيالدرعيدعم.عموديحاملبواسطهةالمفقلتبطيرحرسانية

النمق.سلطانةجديدقسمبماءم!
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متين،صخرلكنه،اللينالصخرفىالأنفاقبعضتبنى

الأنفاقهذهتحفر.الصفحيالطفلأوالجيريالحجرمثل

بقواطعمغطاةدائريةصفيحةتوجد.الأنفاقحفربآلات

الصفيحةتدورعندما.الالاتتلكبمقدمةملحقةقرصية

المجارفتحملالصخر.بتشريحالقرصقواطعتقومببطء،

إلىتزيلهاالتيالتفرب!الةإلىالأنقاضالالةعلىالموجودة

.المؤخرة

خلالتحفرالتيالأنفاقتشملوهي.الأرضيةالأنفاق

نهرمجرىفيأو،الحصىأوالرملأوالطمىأو،الصلصال

خواللينةالأرضمنالنوعهذاخلالالأنفاقحفر.طيني

،الحالاتمعظموفي.الانهياراتتهديدبسببخاص،بوجه

خلالالمحفورالنفقلمقبمابالنسبةوالجدرانالسقفيدعم

الواقي،)الدرع(الترستدعى،فولاذيةبأسطوانةالموادهذه

التراببإزالةالعماليقومبينما،مكانهفيالدرعيترك

الزهرحديدمندائمةبطانةيضعونثم،داخلهفيالموجود

صغيرةرافعةتقومذلكبعد.الصبقبلالخرسانةأوالمسبوك

العملية.وتتكرر،النفقأمامالأرضفيالواقيالدرعبدفع

وهي.واقيةدروعالأنفاقحفرآلاتبعضفييوجد

المكانفىالخرسانيةالنفقبطانةمنوضحبنجزاءعلىقادرة

الأجسامتحتالأرضخلالالأنفاقحفريؤدي.تحفرهالذي

يمنع.الانهياراتخطرعلىعلاوةالفيضاناتخطرإلىالمائية

،تشييدهأثناءالنفقفيالمياهدخولعامبوجهالمهندسون

العمليكونحيث،النفقنهايةفيالهواءضغطبوساطة

ضغطعنالنفقداخلفيالهواءضغطيزيدعندمامتواصلا.

هذهاستخدمتبعيدا.يظلالماءفإن،خارجهفيالماء

التايمزنهرتحت،الكهربائيةالقطاراتأنفاقبناءفىالطريقة

.نيويوركمدينةفىريفرإيعستنهروتحت،لندنفى

بوجهوهى،المائيةالأجسامتحتتبنى.المغمورةالأنفاق

وأالواقيالدرعبطريقةتحفرالتيالأنفاقمنبناءأرخصعام

قاععبرخندقبعملالمغمورالنفقبناءيبدأ.المضغوطالهواء

منالو!حلرفعخلالمنآخرمائيجسمأيأوخليجأونو

وأالفولاذيةالنفقأجزاءتعويميجريذلكبعد.القاع

أماكنها.فىتغورثم،الخندقفوقالأطرافالمقفلةالخرسانية

وإزالةالأجزاء،تلكبوصلمباشرةذلكبعدالغواصونيقوم

.الخارجإلىالنفقفيوجدإذايضئالماءثم،المقفلةأطرافها

ويعد.بالتراب،الحالاتمعظمفي،الأنفاقتغطىذلكبعد

مغمورا.نفقاكونجهونجمرفأتقاطعنفق

الأنفاقأنواع

استعمالاتها.حعسبالغالبفيالأنفاقتصنف

الحديدية.السككأنفاقأ-:رئيسيةأنواعأربعةوتوجد

التعدين.أنفاق4-.المائيةالأنفاق3-.الطرقأنفاق2-

وفرنسا.إنجلترألربطالقنالنفقلحفراستحدمتالنفقحفرآلة

الأعمالمنكثيرأنجز.الحديديةالسككأنفاق

أوروبافىالحديديةالسككبناءفيالفذةالهندسية

حفرالإنجازاتتلكأكبرشملت.الشماليةوأمريكا

أوروبا،فيالألبجبالصخورخلالطويلةأنفاق

تقلل.الشماليةأمريكافيالروكىجبالصخوروكذلك

فعاليةوبزيد،الرحلةزمنمنالأنفافهذهمثل

الذيالسطحتحدردرجةارتفعتوكلما.القطارات

تستطيعالذيالوزنقل،تصععدهأنالقاطرةعلىيجب

الشديدالانحداردرجةتحدد.القاطرةتلكتسحبهأن

التيالحمولةكميةالحديديةالسكةخطامتدادعلى

منالجبالخلالالأنفاقتقللينقلها.أنالقطاريستطيع

للقطاراتتسمحوبالتالىالشديد،الانحداردرجات

الناسمنأكثروأعدادالبضائعمنأكبركمياتبنقل

قربموفاتنفقأدى،المثالسبيلفعلى،كلفةبأقل

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيكولورادوبولايةدنفر،

كانالذيالارتفاعتناقصإلى،أم279عامأنجزالذي

م.073بمقدارتصعدهأنالقاطراتعلى

والشاحناتللسياراتمسالكتوفر.الطرقأنفاق

وجهعلى،الأنفافهذهتبنى.الأخرىالطرقومركبات

المنبعثةالأدخنةمنالتخلصفيتساعدلكي،الخصوص

نوتحتالواقعمثلا،هولاندفنفق.السياراتعوادممن

فىونيوجيرسينيويوركمدينةبينيصلوالذي،هدسون

كهربائيةمراوحيستعمل،الأمريكيةالمتحدةالولايات

الأبراجمنأربعةفيالعملاقةالمراوحوضعت.للتهوية

هذهتقوم.الشاطئعلىالموجودةالعشرةالطوابقذات

3!
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تضيخفهى.ثانية09كلالنفقفيالهواءبتغييرالمراوح

فيموجودةتهويةمراوحبوساطةالنفقفىالنقيالهواء

النفقمنوتخرجها،العادمأدخنةتمتصكما،الطريق

بوسائلمجضةالطرقأنفاقمنكثير.علويةتهويةمراوح

ازدحاممنعفيتساعدخاصةمراقبةوبنظم،الإضاءة

المرور.

المياهلمحطاتالماءالأنفاقمنكثيرتوفر.المائيةالأنفاق

أجلمنللمزارعأو،الكهرومائيةالقدرةلمعاملأو،بالمدينة

عنالناتجةالتصريفمياهالأخرىالأنفاقتحمل.الري

الصحي.والصرفالبالوعاتمياهأوالغزير،المطرعواصف

أكثر،أوونصفمترنحوالمائيةالأنفاقمعظميبلثطر

.المياهجريانعلىتساعدناعمةبطاناتعلىتحتويوهي

القدرةمعاملإلىالماءتحملالتيالأنفاقتكونأنيجب

العاليةالماءضغوطلمقاومةكافيةبدرجةقويةالكهرومائية

حد.أقصىإلى

أوالتفجيربوساطةالتعدينأنفاقتبنى.التعدينأنفاق

ولكنمبطخة،ليعستالمنجممداخل.الأنفاقحفربآلات

منمفتوحةالمناجمفيالأنفاقومعظم.بدعاماتتسندقد

فقط.واحدطرف

تاريخيةنبذة

ماقبلإنساناستخدم،سنة51)...حواليمنذ

وعظامالغزالقرونمنالمصنوعةالمعاولأوروبافىالتاريخ

استخدموهالذي،الصوانلتعدينالأنفاقحفرفيالخيل

لعشةحوالىوفي.والأسلحةالأدواتصنعفي

وجهعندالصخرتكسيركيفيةالناستعلم.م،قء3..

قدماءبنى.مقدمتهفىالنيرانمواقدببناءوذلك،النفق

وكممرات،المياهوتخزينالتعدينبغرضالأنفاقالمصريين

بناءأساليبفيقليلةتطورأتهناككانتالقبور.إلى

بدأعندما،الميلاديعشرالسابعالقرنحتىالأنفاق

كان.القاسيالصخرخلالالتفجيرفىالباروداستخدام

الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالالحديديةالسككظهور

الوسائلوباختراع،الأنفاقبناءفىكبيرةبزيادةمصحوبا

بنائها.علىساعدتالتيأيضاالمتعددة

إيسامباردماركالمهندساخترعام،825عامفي

استخدمالذي،الواقىالنفقدرعالمولد،الفرنسي،برونل

كان.لندنفيالتايمزنهرتحتالحديديةالسكةنفقبناءفى

سكةنفقأول،أم843سنةإنجازهتمالذيالنفقهذا

حديدسكةنفقيعد.ملاحىنهرتحتبناؤهيتمحديدية

جبالخلالوالمحفور،كما5طولهالبالغجوتهاردسان

نفقأولأم،882وأم872عاميبينالسويسريةالألب

وفيالجمبو.وسقالةالديناميتباستخدامبناؤهيتمرئيسي

نتيجةكبيرةبسرعةالأنفاقبناءتزايدالعشرينالقرنأوائل

قواطعوكذلك،والأخفالأسرعالتثقيبالاتلاختراع

الأنقاضحاملاتعنفضلا،صلابةالأكثرالتثقيبآلة

أيضا.الالية

بمام882عامفيأولآالنفقحفرالةاستخدمت

.الإنجليزيالقنالتحتنفقحفرالبريطانيونبدأعندما

ساعة،42خلالفيأم2بمعدلتحفرالالةهذهكانت

البريطانيونيوقفأنقبلم،2لأ004نحوشقتوقد

علىيزيدبمعدلالحاضرالوقتفيالحفرآلاتتحفر.العمل

الالاتأضخمبعضيستطع.ساعة42خلالأم02

.اماقطرهايبلغمستديرةأنفاقحفر

أشهرهاالأنفافبعضالسعوديةالعربيةالمملكةحفرت

مرورحركةلتسهيلالمكرمةمكةفيأقامتهاالتىتلك

اخترقانفقينأنشأتفقد.الحرامالبيتوإلىمنالحجاج

آخرينونفقين،ءم59)7منهماكلطولقبيسأبيجبل

كماأم.9772منهماكلطولبناتالسبعجبلفي

بطولمنهماكلأجيادقلعةجبلفىنفقانأنشئ

منهماكلطولهنديجبلفىونفقينم،3؟9ء3

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإنجليزيالقمالنفقوممرنفق،سمملولىنفقاحوتهارد،سان

نفقا،فريجوسالألفاقحديدسكك

نفقا.،فريجوسانظر:.سيئيسجبلئمق

أنشئحديديةسككطريقالإنجلدزيالقناللمو

أشهرمنواعتبروفرنسا،بريطانيابينليصلالبحرتحت

والتسعينياتالثمانينياتفيالعالمفيالهندسيةالإنشاءات

أنفاقالمزدوجينالنفقينداخلوتمتد.العشرينالقرنمن

القطاراتلسيرص!متالسكةأحاديةحديديةطر!تى

:القطاراتمنأنواعلأربعةالنفقوبني.السريعةالكهربائية

،والحافلاتالسياراتلنقلمكوكيةركابقطارأت

ركابقطاراتو،الشاحناتلنقلمكوكيةوقطارات

محطخانوهناك.شحنوقطارات،المدنبينسريعة

النفق،قطاراتإلىمنهماتنطلقوالعرباتللمركبات

فىكاليهفيوالأخرىإنجلترا،فيفولكستونفيإحداهما

فرنسا.

داخلالبقاءالمكوكيةالقطاراتركابمنويطلب

عبرالرحلةتستغرقهاالتيدقيقة35ادخلالمركباتهم

الماء(.تحتمنهاكم)37كم05تقطعوالتيالنفق

ويمكن،وباريسلندنبينمامباشرةالرحلاتوتكون

يصلأنلندنفيالقنالنفققطاريستقلالذيللراكب
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بقليل.ذلكمنأكثرأوساعاتثلاثغضونفيباريس

كلفيقطاراتحركة004منأكثرالنفقويستوعب

السككنقلمخططوويأملالواحد،اليومفياتجاه

منالأولالعقدفيالنفقيصبحأنالأوروبيونالحديدية

تربطحديديةنقلشبكةمنجزءاوالعشرينالحاديالقرن

السريعالفرنسيالقطاروسيقوم.الأوروبيةالمدنمعظم

الرئيسية.الأوروبيةالمواقعفييتوقفحيثالمهمةبهذه

بينيربطسريعجديدحديديخطإنشاءخططأنبيد

قد،القنالمنالبريطانيالجانبعلىولندنفولكستون

ولهذا.التخطيطةالمشكلاتبحضبصببأرجئت

منخفضةبسرعةالقنالنفققطاراتبريطانيافىستسير

خطأيينجزولنحاليا،القائمةالحديديةالسككعلى

.ام899عامقبلسريعحديدي

والفرنسيةالبريطانيةالحكومتانوقعتالإنشاء.

إنشاءعلىتنصالتيام869عامالقنالربطمعاهدة

النفق.وبناءلتمويلالأوروبىالنفقيدعىشركاتاتحاد

خدمةنفقثقبفىالإنشاءمنالأولىالمرحلةوتمثلت

الطوارئحالاتفييستخدمم84.بقطرواحد

ارتباطنقاطوهناك.وللتهويةالهندسيةالمناولةولتسهيل

النفقانأما.م375كلالأخرىالقطاراتأنفاقمعله

وقد،م.67منهماواحدكلقطرفيبلغ،الرئيسيان

الجانبينمنالنفقلحفرضخمةآلاتاستخدمت

والفرنسى.البريطاني

بريطانيابينيربطنفقفكرةطرحت.تاريخيةنبذة

بدأوقدعشر.التاسعالقرنبدايةفيمرةأولوفرنسا

عامالماشلبحرالفرنسيالطرفمننفقلحفرالعمل

تمأنهغير.أم881عامالإنجليزيالطرفومنام،875

مخططيمعارضةنتيجةام882عامالعملهذاإيقاف

إلىالنفقتحولمنيخشونكانواالذينالبريطانيينالدفاع

للغزو.دممهلطريق

القرنمنالخمسينياتفيالنفقفكرةانتعشت

حولأفكاراتضمنتدراساتقدمتعندماالحضرين

وأجسرأو،حديدي-برينفقأوبرينفقإنشاء

نفقفكرةالمهندسونواختار.ونفقالجسورمنمجموعة

عملية.الأكثرالطريقةباعتبارهاالحديديةللسككمزدوج

لهذهالفرنسيينمنأقلحماساأبدواالبريطانيينانغير

ثانية.مرةجانباالمشروعووضعالفكرة

عامالقنالنفقلمشروعأخيراالاخضرالفموءأعص

بريطانياوزراءرئيسةثاتشر،مارجريتواتفقت،ام869

يبنىأنعلىالسابقفرنسارئيسميترانفرانسوامعالسابقة

نفقوأنجزالبحر،طرفيمنالنفقشقبدأوبالتالىالنفق

براللانتقالالناسأمامالمجالأف!حمماام099عامالخدمة

كذلك.الجليديالعصرمنذمرةلأولوفرنسابريطانيابين

النفقوافتتح.ام199عامالحديديةالسككأنفاقإنجازتم

.أم399فىرسميا

النفق.،الحديديةالسككأيفخا:انظر

،القاعدةأرضىاختبارمرفقالهوائيالئفق

علىالهواء،انسيابأو،الريحتأثيراتلدراسةيستخدم

الأنفاقوتشيد.الأخرىوالبنياتوالمركبات،الطائرات

كبيرفبعضها،مختلفةولأغراض،كثيرةبأشكالالهوائية

بحجمهاتجريبيةطائرةيختبربحيثللغايةالحجم

مصغرةطرزاتختبرالهوائيةالأنفاقمعظمأنإلا،الطبيعي

.الأحجام

يسمىطويلجزءالهوائيةالأنفاقمعظمفىيوجد

ماجسمعلىالهواءمنتيارعبرهينفخالاختبار،قسم

الهواءضغطفيالتحكمالإمكانوفي.منتظمةبسرعة

مراوحبوساطةعموماالهواءوينفخأيضا.الحرارةودرجة

أوعيةمثل،أخرىوسائلاستخداميمكنأنهبيد،كهربائية

الاختبارقسمأمامكبيرةفوهةتقومكما.المضغوطالهواء

عبرالريحمروروبعد.المطلوبةالسرعةإلىالهواءبتسريع

انسيابلمحابطاء،الناشرةتسمىقناةتقومالاختبار،قسم

للاختبار،الخاضعةالبنيةأوالمركبةتثبيتوشمالهواء.

نأكما.الجسموراءمنأو،الأرضمنتمتدبدعامات

الاختبار،قسمخارج،قياسبأجهزةمربوطةالدعامات

البنية.أوالمركبةعلىالهواءانسيابشدةمدةتسجل

فيالسطحيالضغطقياسأيضا،الأجهزةتلكوتستطع

الجسم.منكثيرةأماكن

منالقريبةالهواءسرعةذاتالهوائيةالأنفاقتسمى

الأنفاقكم/ساعةا!225حوالىأي،الصوتسرعة

سرعةدونالهوائيةالأنفاقفيأماالصويةحول

.الصوتسرعةمنأقلبسرعةينتقلالهواءفإن،الصوت

منأكبربسرعةالهواءفيهاينتقلالتىالهوائيةوالأنفاق

فيبينما،الصوتيةفوقالأنفاقتسمى،الصوتسرعة

أضعافخمسةالهواءسرعةتفوق،الصوتيةفرطالأنفاق

.الصوتسرعة

الضغطالعاليةالأخرىالغازاتأوالهواءنفخبالإمكان

ويمكن.الطيرانأحوالمختلفلئماثلالهوائيةالأنفاقعبر

وأعاليةحرارةدرجاتتحقيق،الهوائيةالأنفاقبعضفي

مثلموضوعاتدراسةمنالخبراءيمكنمماجذابممنخفضة

وأالقطبيةالمناخاتفىالسيارةوأداء،تثلئالطائرة

المدارية.

الأخوان،لطائرةا،الهوائيةالديناميكا:أيضانظرا

يت.را
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شرغا،بهاوالمقصوداللإخراخ،وهواللإنفاقمنالئفقة

الطعاممنوأقاربهزوجتهعلىالإنسانينفقهماكل

والسكنى.والكسوةوالشراب

فيجاءمابدليل،الكفايةالنفقةحد.النفقةحد

شكتلمامسلمرواهالذيسفيانأبىزوجهندحديث

كل!صهلهافقال،شحيحرجلسفياناباأن!ه!للرسول

(.بنيكويكفىيكفيكمابالمعروفمالهمن)خذي

أكانتسواءزوجتهعلىينفقأنالإنسانعلىويجب

وعلى):تعالىلقوله،كافرةأممسلمة،غنيةأمفقيرة

وقوله.233:البقرة!بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود

.6:الطلاق*!ووجدكممنسكنتمحيثمنأسكنوهن:)تعالى

مسلمرواهالذيالحديثفىالوداعحجةفيك!ص!وقوله

بأمانأخذتموهنفإنكمالنساءفيالله)فاتقواجابر:عن

قالأنإلى...اللهبكلمةفروجهنواستحللتم،الله

الزواجانظر:(.بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكمولهن

(.الإسلامفي)الزواج

الفقراءأقاربهعلىينفقأنالإنسانعلىيجبكما

وأكبرأولصغرالكعسبعلىقدرةولالهمماللاالذين

واجبة،عليهمالنفقةفإنالأبوانذلكمنويستثنىمرض،

الفقيرنفقةوجوبودليل.الكسبعلىقادرينكاناولو

بهتشركواولااللهواعبدوا):تعالىقولهالغنىقريبهعلى

وقوله:36الساء!القربىوبذيإحساناوبالوالدينشيئا

عليهوقولهالإسراء:26.حقه!القربىذاوآت):تعالى

والحاكمأحمدرواهالذيالحديثفي-والصلامالصلاة

إلىانتهيت:قالرمثةأبىحديقمنصحيحبإسناد

وأختك،وأباكأمك)بر:يقولفسمعتهظ!وراللهرسول

(.أدناكأدنىثم،وأخاك

الرجلطلقإذازوجها.علىالمطلقةالزوجةنفقة

لقولهالحملفترةطيلةالنفقةلهاوجبتحاملوهيزوجته

يضعنحتىعليهنفأنفقواحملأولاتكنوإن):تعالى

غيروكانتزوجتهالرجلطلقوإذا.:6الطلاق!حملهن

الطلاقكانإذاالفقهاءباتفادتىالنفقةلهافتجبحامل

الزوجة،حكمفىالرجعيالطلاقفىالمطلقةلأنرجعيا،

المطلقةإعادةبعدهالزوجيملكالذيهوالرجعىوالطلاق

فىمادامتجديدعقدإلىحاجةغيرمنالزوجيةإلى

البائن.غيروالثانيال!ولالطلاقبعدوذلك،العدة

لهاتجبالنفقةفإنبائئاطلاقازوجتهالرجلطلقوإذا

الحنفيةعندوالمسكنوالكسوةالطعاموهيالثلاثةبأنواعها

بعمومواستدلالخطاببنعمرالمؤمب،أميررأيوهذا

فطلقوهنالنساءطلقتمإذاالنبيألهايا):تعالىقوله

منتخرجوهنلاربكماللهواتقواالعدةوأحصوالعدتهن

حدودوتلكمبينةبفاحشةيأتينأنإلايخرجنولابلولهن

طلاقاللمطلقةالسكنىأوجبتفالاية.\:الطلاق!الله

منأسكنوهن):تعالىلقولهوالشافعيةالمالكيةعندبائئا

:نوعانالبائنوالطلاق:6.الطلاةى!وجدكممنسكنتمحيث

يعيدأنبعدهالرجليستطيعالذيوهوصغرىبينونةبائن

بينونةوبائن.جديدينومهربعقدالزوجيةإلىالمطلقة

المطلقةيعيدأنبعدهالرجليستطعلاالذيوهوكبرى

صحيحازواجااخربزوجتتزوجأنبعدإلاالزوجيةإلى

عنهايموتأويفارقهاثمحقيقيادخولأبهاويدخل

بعدكبرىبينونةبائئاالطلاقويكونمنه،عدتهاوتنقضى

.الطلاقانظر:ثلاثا.الطلات

المسلمينغيرعندالنفقة

خلالللاخرالزوجينأحديدفعهإعالةمالهى

لأحدالنفقةتدفعوقد.الطلاقبعدأوشرعىانفصال

وتأمر،النفقةمقدارالمحكمةوتحددلأطفالهما.أو،الزوجين

وقد.منتظمةدفعاتعلىأوواحدةدفعةإمابدفعهابم

انتظارفترةخلالالنفقةليدفعكذلكللشخصأمريصدر

نفقةذلكعندوتسمى،الطلاقأوالانفصالعلىالموافقة

مؤقتة.

توافقالمحكمةكانتالماضيفىالحالاتمنكثيروفي

الطرفسلوكسوءبسبببمالزوجينلأحدالطلاقعلى

ليتسلميكنلميتضئخطؤهالذيالشريكولكنالاخر.

هذايزالولا.المعاشهوللنفقةالقديموالاسبم.النفقة

منكثيرفىواليوم.المتحدةالولاياتفىمستخدماالاسم

أحدتجدأندونبالطلاقأحكاماالمحاكمتصدرالدول

بالنفقةحكمهافيتستندالمحاكمهذهومثلمذنئا.الطرفين

دفعيتمبألاالمحكمةتأمروقد.للزوجينالماليالوضعإلى

كانوإذافقط.مؤقتةلفترةالنفقةتد!أنأو،نفقةأية

نأعليهايتحتمفقدزوجهادخلمنأعلىدخلللزوجة

شرعا(.لا)قانوناالنفقةتدفع

استقطاعيتمقدالنفقةدفععنيمتنعونوالذين

وقد.السجنفييوضعونربماأو،أجورهممنالدفعات

أحدأحوالتغيرتإذابالنفقةقضائىأمرإصداريتم

.الطلاقانظر:.الزوجيةأوالماليةالزوجين

غيرعندبالنفقةالمسلمينعندالنفقةقورنتإذا

لكلشماملةالمسلمينعندالنفقةاتضئأنالمسلمين

هذا،الطلاقوعندالحملوعندالزواجعندالأحوال

علىالمسلمينغيرعندالنفقةقصرتبينما،للزوجةبالنسبة

النفقةدفعالزوجةمنطلبوربمافقط،الطلاقحالة

أبدا.الإسلاميوجبهلاوهذا،السابقزوجهالأطفال

والاباءوالأخواتالإخوةعلىالمسلمينعندالنفقةوتكون
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العائليةللروابطتوثيقا،الأرحاموذويوالأقاربوالأمهات

والتواصلالتراحملدواعيو!فيزاوالاجتماعية

لاجتماعى.ا

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

الزواخدلإنساا

الطلاقالسمائيةالحركة

النفقة.الط!ق(،)تدابيرالطلاقانظر:.الزوجيةالئفثة

البلادفيالبريالنباتانظر:.الشوكيكريتئفل

(.الشوكيكريت)نفلالعرسه

البلادفيالبريالنباتانظر:الفاصوليا.ئفلة

الفاصوليا(.)نفلةالعر!

الكبير.النفودصحراء:انظر.الكبيرالئفود

يعاقبالذيوالشخصالمنشأ.بددمنالطردالئفي

منفئا.يسمىبالنفى

الجرائمعلىالعقوباتمنشائعانوعاالنفيكان

الإغريقوبلادالقديمةفلسطينفيالسياسيةوالخالفات

النفيفىغالباتتسببالأهليةالحروبوكانتوروما.

.المهزومالجانبلزعماء

أرسلتقدالدولمنكثيرافإنالحديثةالأزمنةفيأما

بلادها.فينائيةأماكنإلىوالسياسيينوالمعارضينالمجرمين

الأمريكيةالمستعمراتإلىمجرميهابريطانياأرسلتفقد

الأراضيلتنميةللعملمصدراتقدملكيوأستراليا

لأنهمبلادهممنهربواأناسالمنفيينومعظم.الجديدة

.هناكالمستبدةحكوماتهمقبلمنمهددينكانوا

إلىالحنينموضوعالأدبفىالمفضلةالمواضيعومن

فيحياتهممنجزءاأمضواالشعراءمنوكثير.الوطن

لوطنهم.حنينهمعنعبرواولقد،المنفى

نفيرم(.996-؟هـ،08-؟)مالكينثدير

الحضرميأبوعبدالرحمن،الكبير،الإمامعامر،بنمالكابن

ابنذكركماعليهووفدكل!!النبيحياةأدرك.الحمصي

عمر،وعن-لقيهأنهفيحتمل-بكرأبيعنوحدثالأثير

وغيرهم.،وعائشةالدرداء،وأبىذر،وأبيوالمقداد،

بنوخالد،ومكحول،عبدالرحمنولده:عنهوحدث

الكتبفيحديثهالعلماء.جلةمنكان.وطائفة،معدان

دونبعضهمعنوروى.البخاريصحيحسوىكلها

الشيخيصرحبأنيقئإلالاوالبخاريبهم،لقائهتأكيد

هـ.75سنةتوفيأنهوقيل.عنهروىمنبلقاء

بنعلىأم(.-288؟هـ،687؟)الئفيساب!

أعلم.النفيسبابنالملقبالدينعلاء،القرشيالحزمأبي

سينا.ابنتلتالتيالحقبةأطباءوأشهربالطبعصرهأهل

آراءوأظهرواعيةدراسةسيناوابنجالينوسآراءبدراسةقام

سينا.ابنقانونشرحالمسمىكتابهفىلآرائهمامخالفة

التيالصغرىالدمويةالدورةاكتشافشرفيعودإليه

أولفهو،القلبإلىالرئويالشريانمنالدممرورتصف

الرئويةالحويصلاتإلىأشمارمنوأولوصفها،من

العيونبطباهتماملهكانكما.التاجيةوالشرايين

بالجراحة.والعلاجوالدواءبالغذاءوالعلاج

ابننقانوبهاختصر،الطبفيالموجز:مصنفاتهمن

الشاملبمالكحلفيالمهذبسينا،ابنقانونشرحسينابم

الطالبينبغية،الطبفيأبقراطفصولشرحبمالطبفي

.البدنعلمفيالفطنبغيةالمتطببين؟وحجة

:السيرةوفىسينا،لابنالهدايةشرح:المنطقفيوله

سماهكتاباألفكما؟النبويةالسيرةفيالكامليةالرسالة

لابنيقظانبنحيقصةطريقةعلىناطقبنفاضل

طفيل.

الحفظعلىتعتمدالتصنيففىطريقتهوكانت

المراجعةقليلوكان،والاستنباطوالمشاهدةوالتجربة

والنقل.

خلفوقد،بالقاهرةوتوفىبدمشقالنفيسابنولد

البيمارستانعلىوأملاكهكتبهووقف،كثيرةأموالآ

.بالقاهرةالمنصوري

قريةإلىنسبة-الراءوسكونالقافبفتح-والقرشي

النهر.ماوراءبلادمنقرلق

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

.الفرزدقالشعر(بم)الوانالشعرجريربمانظر:.الئقائص

وأذبابةأوعثةأوجداصغيرةخنفساءالورقفقاب

النباتورقةسطحيبيناليرقةمرحلةفىنفقاتحفرزنبور،

والحمايةالغذاءالنباتأوراقوتوفر.والسفليالعلوي

الورقنقاباتعلىالتعرفيمكنماوغالبا.لليرقات

التيالبثراتأوالبياضإلىالمائلةالأنفاقشكلبوساطة

تتنقل.تغزوهالذيالنباتوبنوع،الأوراقفىتصنعها

بعضهايحفربينما،لأخرىورقةمنالورقنقاباتبعض

يتغذىأوثمارها،أوجذورهاأوالنباتاتسيقانفيالاخر

التيالأنواعمنقليلوهناك.الخارجيةالأوراقبسطح

اليرقة.انظر:التدمير.شديدةتجعلهاكبيرةتتجفبأعداد

علىبيضهاالأنثىتضععندماالورقنقاباتحياةتبدأ

حفرفيالبيضهذامنتخرجالتياليرقاتوتبدأ.الأوراق



لنقاباتا،ه!ا

.الأوراقحلاللفقابفمهاتحفرالورقنقابيرقات

مناليرقةنضجويمستغردتى.الأوراقفيأنقابأوأنفاق

مرحلةتدخلثمتقريبا.السنةحتىأسابيعثلاثةإلىأسبوع

.الحشرةانظر:حياتهامنالعذراءأوالخادرة

فىتوجدوهي،الورقنقاباتأنواعمنكثيروهناك

العالم.نحاءجمئأ

ذويالناسمنمجموعةتضمجمعياتياىاول

وقد.واحدةصنعةأومهنةفيالعاملينأوالمشتركةالمصالح

أعضاءكانكما،واجتماعيةخيريةنقاباتالناسكون

وكان.مشتركصندوقإلىالماليدفعونالدينيةالنقابات

السنكبرأوالمرضبسببمساعدةإلىمنهميحتاجمن

وكانت.الصدقاتباسمعرفتمساعدةعلىيحصل

منعضويموتعندماالدفنتكاليفتدفعالنقاباتهذه

اللأعضاء.

القرنفىإنجلترافيالدينيةالنقاباتحظرتموقد

كونهاالتيالنقاباتوكانت.الميلاديعشرالسادس

تأثيرذات،العمليةمصالحهملحماية،الحرفوعمالالتجار

التجارنقاباتباسمالنقاباتهذهوتعرفكثيرا.دام

والحرفيين.

جمعياتبمثابةالتجارنقاباتكانتالتجار.نقابات

وقد.تلكأوالمدينةهذهفيالأعمالرجاللكلعامة

والثانىعشرالحاديالقرنينخلالالنقاباتهذهتطورت

نقاباتبهاالتيالمدنمنالعديدوكان.الميلاديينعشر

للأعضاء.التجاريةالمصالححمايةإلىتهدفللتجار

منهالكلكانكما،منفصلةالنقاباتهذهوكانت

التنظيماتهذهكانتوقدبأعضائها.الخاصةتنظجماتها

مدينةنقابةأعضاءوكان.أخرىإلىمدينةمنتختلف

تلكفيكلهاوالتجزئةالجملةتجارةعلىيسيطرونبعينها

)ضريبة(إتاوةتفرضمدينةكلنقابةكانتكما.المدينة

الأعضاءويدفع.الأخرىالبلدانمنالتجارمبيعاتعلى

الأعضاءلإعانةتستخدبمكانتالتيالاشتراكات

بسوءالمدانينالاعضاءالنقاباتهذهتعاقبكما.المحتاجين

أ!سلوك.ا

إلىينتمونالذينالأشخاصبدأ.الحرفييننقابات

عشروالثالثعشرالتانيالقرنينفينفسها،المهنةأوالحرفة

هذهعددكثروقد.بهمخاصةنقاباتتكوينفي،الميلاديين

حرفةولكلعشر.والرالغعشرالثالقالقربنفيالحرف

لهاالكبيرةالمدنبعضكانتكمابها،الخاصةرابطها

نقابة3.-02نحوعددهايبلغقدالتيالنقاباتمنالعديد

القواسين:الصناعيةالحرفنقاباتشملتوقد.حرفية

وصناع(،الأحزمة)صناعوالحزامين(،الأقواس)صماع

الألبسةلتجاروكان.والنساجين،أصدباغينوا،القبعات

)بائعيوالبزازينوالمعادنالحديدوتجاروالسماكين

نأللشخصالممكنومن.بهمالخاصةنقاباتهم(المنسوجات

هي:وسائلثلاثإحدىطريقعنمانقابةفيعضوايصبح

عنأو(،العضوية)شراءالتعويضأووالد(،)خلافةالإرث

(.حرفةفيتدريبفترة)قضاءالتمهنطريق

طريقعنصنعةتعلمفيالراغبونالشبانهمالمتدربون

فيعامأء-12نحويقضونوكانوا،الصناعيةالتلمذة

هوالتدربوكان.نقابةفيعضوإشرافتحتالعلم

وقد.حرفيةنقابةبعضويةللالتحاقشيوعاالأكثرالوسيلة

المتدربين.وحقوقواجباتتنظمقوابنأسقاباتاوضعت

ممتلكاتهوحماية،معلمهأوامربإطاعةيلتزمالمتدربوكان

إلىيسىءفعلبأيالقيامبعدموشعهدبجد.اصملوا

المتدرببتعليميتعهدالمعلمكان،المقابلوفى.معلمه

فترةوبعد.والمسكنوالملابسالقوتلهويهيئالحرفة

لمتدربمعلماأوماهراعاملايصئالمتدربقدالتدريب

آخر.

معلممعيعملونالماهرونالعمالكان.المهرةالعمال

متجرابالحرفةيفتحأنالممكنمنوكانأجراويقبضون

المعلم.ممارسةالمهنةيمارسأنأوبهخاصا

يعملالتيالخاصةمتاجرهمللمعلمينكان.المعلمون

يسيطرونالمعلمونوكان.والمتدربونالمهرةعمالهمبها

لهمالمسموحالمتدربينعددويحددونالنقاباتعلى

يحددونالمعلمونكانوقد.الرابطةإلىبالانضمام

كما،بضائعهمعنالنقابةرجاليتقاضاهاالتيالأسعار

القوانينويضعونفيهايعملونالتىالساعاتيحددون

لرجالمسموحايكنولمالأعضاء.عملجودةمنللتأكد

بسببعملهمجودةتتأثرأنمخافةليلابالعملالنقابة

الأعضاءطردأوتغريمحقوللنقابات.الكافيةغيرالإضاءة

الحرفييننقاباتكانطوكذلك.القانونيخرقونالذين

مريض.عضوكلتساعد
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كانكمايرعاها.الذيالخاصقديسهانقابةولكل

الغداءويتناولونمعاالكنيسةإلىيذهبونالنقاباتأعضاء

،القربانعيديوموفي.محددةأعيادأيامفيالعشاءأو

سريةطقوسمسرحياتبأداءتقومالروابطكانت

.المقدسالكتابقصصمنمستمدة

واسعةمقارالنقاباتأعضاءبنى.النقاباتمقار

فيالنقابةمقرأنولاشك.اجتماعاتهمفيهايعقدون

منيعد،الخشبىبإطارها)إنجلترا(،سفولكفيلافنهام،

الأقمشة.لنقابةمقراأساسابناؤهتموقد.الرائعةالمباني

بدايةإلىلندنمدينةفيالموجودةالنقابةمقرتاريخويرجع

.الميلاديعشرالخامسالقرن

فيالاضمحلالفيالنقاباتبدأت.ايرضمحلال

والصناعة،التجارةتطورومع.الميلاديعشرالرالغالقرن

يعدولم.المعلمينعددفاقتبأعدادالمهرةالعمالكثر

المياومونوكونيصئمعلما.أنالماهرللعاملميسورا

نقاباتسميتبهمخاصةنقابات(اليومىبالأجر)عمال

علىقطتحصللمالنقاباتتلكأنبيدبمالمهرةالعمال

السابعالقرنوبحلول.الحرفييننقاباتتأثيريماثلتأثير

السابقة.أهميتهافقدتقدالنقاباتكانت،الميلاديعشر

نموالتجارةعلىتمارسهاكانتالتىالهيمنةأعاقتوقد

أفولها.فيالنهايةفيوتسببتالصناعة

المعلمونبدأ،الميلاديعشرالرابعالقرنحوالىوفي

فيالفقراءالمعلمينعنتميزهمبزاتلبسفيالأثرياء

يلبسهافخمةأثواباالبزاتهذهمنكانوقد.النقابات

البزاتذووالمعلمونوعرف.الاحتفالاتفيالمعلمون

عشرالخامسالقرنوبحلول.المبززونالنقابيونباسم

معروفةلندنمدينةفيالمهنيةالنقاباتأصبحت،الميلادي

عشرةالاثنتىالشركاتوشملت.الحرفيةالنقاباتباسم

تجارلنقاباتالتابعةالشركاتتلكوهىنفوذا،الأكبر

وبائعىوالتجاروالخياطينوالبزازينوالصاغةالملابس

الحرفيةالنقاباتأدتوقد(.الصغيرةالسلع)تجارالمنوعات

الحرفيةالنقاباتولاتزال.المدينةإدارةفيمهمادوراهذه

أعضاءبينمنلندنعمدةاختيارويتم.لندنفيموجودة

الحرفية.النقاباتفيعضوايكونأنعلىالتشريعيالمجلس

الحرفية،النقابات،الأخلاقيةالمسرحيةأيضا:انظر

.العمالنقابات،الصناعيةالتلمذة

تطوراتعددندنفيمؤسساتالحر!يةالئقا؟ت

بلندنتوجد.الوسطىالقرونفيالحرفأصحابلنقابات

حرفية.نقابة84

تقومالذيالرئيسيالدورإن.الخيريةالمؤسساتإدارة

للأغراضالماليةالمواردإدارةهواليومالحرفيةالنقاباتبه

عشرةالاثنتيالحرفيةالنقاباتمنواحدةفلكل.الخيرية

مواردهاالنقاباتهذهوتستغلكبير.سنويدخلالكبرى

والمحتاجين،والمرضىالسنلكبارالرعايةتوفيرفيالمالية

محبيلفعلى.التعليميةوالمؤسساتالمدارسعلىوالإنفاق

وبائعيوالدباغينوالخياطينالبقاليننقاباتقامت،المثال

ميرشمانت،ألديخهام،ندلأو:مدارسبتأسيس،الخردوات

اسكز.يشرزبردسكنرز،تيلورز،

مدرسةلصالحالماليةالودائعفتديرالتجار،نقابةأما

المالمنمبلغاالصياغنقابةرصدتكما.بولسانت

دارسيلأحديخصصكمبردججامعةفىمكانلتوفير

.المعادنعلم

نقاباتفقدت.والحرفالصناعاتعلىالرقابة

باسمها،سميتالتىبالحرفالصلةاليومعديدةحرفية

ونقابة،الأحزمةصناعونقابة،المراوحصناعنقابةمثل

تمارسزالتلاأخرىنقاباتهناكأنإلا.الأبواقصناع

نقابةتقوم،المثالسبيلفعلىحرفها.علىالرقابةبعض

تفحصكماالصيد،بنادقموامسيرباختيارالبنادقصناع

فيتباعالتيالأسماكجودةمدىالأسماكتجارنقابة

علىمئالتعدياتعلىوتساعد،بيلينجزجبيتسوق

الاخرين،قبلمنالسالمونألممماكلصيدالخصصةالمناطق

أكثرالصياغنقابةوتعتبرالبحر.قاعفيالمحارتلوثومنع

هذهتمارسزالتلاحيثبحرفتها،ارتباطاالنقاباتهذه

النقابةهذهوتقوم.الوسطىالقرونمنوالعلىالحرفة

فيتنتجالتيوالفضيةالذهبيةالمشغولاتجميعباختبار

المعادنمنالمقررةالنعسبعلىاحتوائهامنللتأكدبريطانيا

النفيسة.

نأمهنيةنقابةلتكوينيشترط.والعضويةالتنظيم

يكونونوأعضاءرئيسمنمكونإدارةمجلسهناكيكون

ويتم.النقابةلهذهالرئيسيوالإداريالتنفيذيالجهازبمثابة

النقابةأعضاءبينمنالإدارةمجلسأعضاءاختيار

بدورهميختارونالذينالنقابيونعليهمويطلق،المتميزين

بالنقابة.العاديينالأعضاءالأحرار،الرجالبينمن

الحرفية،النقاباتمبانيتعتبر.الحرفيةالنقاباتمباني

شؤونهاالنقاباتوتدير.الحرفيةللنقاباتالرئيسيةالمقار

لعقدأيضاتستخدمالتي،المبانيهذهمناليومية

القرونفيهناككانوقد.والمادبالنقابيةالاجتماعات

ا!لقيدون،الحرفةصبيةعليهميطلق،صبيةالوسطى

أسماؤهموكانت،الحرفيةالنقاباتمقارفييوجدون

تحتللصبيةالمقارهذهفىتحفظسجلاتفىتدرج

التدريب.

فيالحرفأصحابشكل.الحرفيةالنقاباتتاريخ

تلكاحتكارمنهاالهدفكان،نقاباتالوسطىالعصور
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الحرفية،منعاليةمستوياتتحقيقوضمان،الحرف

خاصازيايرتدونوكانوابعضا.بعضهموحمايةومساعدة

يميزهم.

إلىتسعىعماليةواتحاداتمنظماتالعمالفثا؟ت

وذلك،لهمبالنسبةالعملوشروطأعضائها،أجورتحسين

يسمىإجراءخلالمنالأعمالأربابممتليمعبالتفاوض

بمستوىالرقىعلىالنقاباتتعملكما.الجماعيةا!لساومة

وتدريب،المهنيةالسلامةمعاييروتطيق،العمالصحة

منها،لهمأخرىمنافعتحقيقعنفضلا،العامةالهيئة

دورحضانةوتوفيريشترونهاالتىأجضائعاعلىوخصم

فىشرعيةالعمالنقاباتوتعتبر.العاملاتالامهاتلأبناء

سبلوتيسيرأعضائهابتصنيفلهاويسمح،البلدانمعظم

توظيفهم.

نقاباتفيهاالتيالبلدانفيشركةأيتستطجعولا

وينتخب.النقابةفيعضوالكونهموظفأيطردعمال

عنالتنفيذيةاللجنةوأعضاءالإدارةمجلسالنقابةأعضاء

ببلدانالعمالنقاباتوتشارك.السريالاقتراعطريق

عموماالنقاباتهذهوتدعم.السياسةفيعديدة

الظروفلتطويرأداةباعتبارهاالاشتراكيةالسياسات

كحزبالسياسيةالأحزاببعضترتبطكما.الاجتماعية

.العمالنقالاتبحركةوثيقاارتباطاالبريطانيالعمال

العمالنقاباتدور

وأمريكاالشرقيةأوروبافىالعمالنقاباتقادت

والقيامتغييراتإحداثإلىالدعوةإفريقياوجنوبالجنوبية

الحدالحكوماتبعضحاولتوقد.!مياسيةباحتجاجات

وأالنقاباتإنشاءتحظرقوانينلماصدارالنقابةنشاطمن

جنوبوفي.الحكومةلسياسةمنفذةأدواتالنقاباتتجعل

أخرىومجموعاتالمناجمعمالنقاباتعارضتإفريقيا

كانتالتيالعنصريالتمييزسياسةالعمالنقاباتمن

فيالعضريهالتفرفانظر:البيضاء.الحكومةتمارسها

العشرين،القرنمنالثمانينياتوفيإفريقا.جنوب

ديمقراطيةكحركةالعماليةالتضامننقابةبولندافىظهرت

منالثمانينياتوحتى.الشيوعيةالحكومةتحدتإصلاحية

جمئالبلدانحكوماتامشخدمت،العشرينالقرن

الإنتاجأهدافتحديدفيالعمالنقاباتالشيوعية

الحكوماتأنبالذكرالجديرومن.العمالعلىوالسيطرة

تمارسالتيالمستقلةالعمالنقاباتتتحمللاالمستبدة

العمل.ظروفوتحسينالأجور،لزيادةالجماعيةالمساومة

معدلاتزيادةإلىالنقاباتتسعى.الجماعيةالمساومة

عنأجورومنح،عملهمساعاتوتحديدأعضائها،أجور

وقد.الأخرىالعملظروفوتحسينالإجازاتأيام

الشركاتمنعددفىالعملأربابالنقابةممثلويفاوض

التيالاتفاقاتوتسمى.كاملقطاعفيالعاملينأجلمن

وتعلن.الوطيةالاتفاقاتالطريقةبهذهإليهاالتوصليتم

تحسينهايمكنالتىالرئيسيةالأمورالاتفاقاتهذهمثلفي

نأويمكن.محليةمفاوضاتبعدالخاصةالشركاتفى

منأكثرآخرقطاعوفيواحدةنقابةماقطاعفىيكون

الواحد.المصنعفيأعضاءمنهالكلنقابة

النقاباتأوالنقابةبينعادةالنزاعاتتسوى.النزاعات

لموإذا،الطرفانعليهايوافقبإجراءاتالعملوصاحب

تحكيمإلىالطرفانيلجأأنفيمكنبينهما،الاتفاقيتم

الوصولفيللمساعدةثالثكطرفأخرىشركةأشنقابة

الطرفينبموافقةالثالثالطرفويختاربينهما.تسويةإلى

لهما.الملزمالنهائيليفئالقرارالمتنازعين

الذيالمؤثرالعملهوالإضرابإن.الإضرابات

حيث،العملصاحبضدبهتقومأنالنقابةتستطيع

ومن،عملهمإلىالذهابالمضربونالنقابةأعضاءيرفض

القيامعلىفعلكرد،شركةأيتقومأنالممكن

هذاويسمىعمالها،وجهفيأبوابهابغلق،بالإضراب

يمثلونمنويسمى.التعجيزيالإغلاقالشركةمنالعمل

هذهفيالنفابةممثليمعينمصنعأومعينةشركةفيالنقابة

قبولالممثلينلهؤلاءويمكن.المصنعهذافىأوالشركة

النقابة،بنشاطاتالأعضاءجميعوإعلامجدد،أعضاء

اقتراحاتينقلونكما.الشركةونشاطاتبخططوكذلك

هؤلاءأنوبما،الشركةإدارةإلىالأعضاءوشكاوى

معظمينجزونفإنهم،الشركةفىموظفونللنقابةالممثلين

الرسمى.الدوامأوقاتخارجبالنقابةتتعلقالتيالمهام

تشغللاالتيالمؤلسساتبهايقصد.المقفلةالمؤسسات

يتقدمفيمنتشترطالشركاتفبعض.نقابيينعمالآإلا

قبلمناسبةعمالبنقابةعضوايكونأنبهاوظيفةلشغل

المسبقالانفمماميسمىماوهذا.بالوظيفةالالتحاق

نأأخرىشركاتفيللموظفويمكن.المقفلةللمؤسسة

ماوهذا،بالوظيفةقبولهمنمحددةفترةبعدللنقابةينضم

المقفلة.للمؤسسةاللاحقالانضماميسمى

وأنواعهاالنقاباتتنظيم

نقاباتنشاطاتتمويليتم.التنظيمىوالبناءالتمويل

أعضاؤهايلتزمالتيالاشترأكرسومطريقعنالعمال

أجورالأعضاءمنتحصلالتيالأموالوتغطىبدفعها.

مؤتمراتوتكاليفبالنقابةللعملالاعضاءمنالمتفرغين

مثلالخدماتبعضعلىينفقماإلىبالإضافةالأعضاء،

التعليمية.والدوراتالإضرابمدفوعات
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المستوىعلىرئيسيمركزمنالعمالنقابةوتتكون

التي،الضواحىأوالمناطقفىالفروعمنعدديتبعهالوطني

الضاحية.أوالمنطقةفيالنقابةشؤونإدارةأعضاؤهايتولى

منتخبرئيسيرأسها،عامةلمسكرتاريةالنقابةشمؤونوتدير

تتولىوإدأرات،الوطنيالمستوىعلىمساعدونلديه

والتدريبوالبحوثالعضويةوشؤونالماليةالشؤون

التنفيذيةاللجنةالنقابةأعضاءوينتخب.الأخرىوالأمور

المقررةالنقابةسياساتأنمنوتتأكد،النقابةتديرالتى

فيالتأثيرالنقابةأعضاءويستطجعالتنفيذ،موضعتوضع

إلىأو،التنفيذيةاللجنةإلىحلولتقديمطريقعنالسياسة

النقابةسياسةمناقشةتتمحيثللنقابةالعامةالمؤتمرات

عليها.والتصويت

الناجحةالعمالنقاباتتألمميستم.الحرفييننقابات

المملكةوفي.المصانععمالمثلحرفيينعمالقبلمن

عشرالثامنالقرنفىالحرفييننقاباتتشكلتالمتحدة

عرضمنالنقاباتهذهأعضاءحدوقد.الميلادي

الذينالصمبيةعددتحديدطريقعنالقيمةذاتمهاراتهم

موقفهمفىالحرفةأصحابنفوذتقويةبهدف،يدربونهم

النقاباتهذهضعفتوقد.العملأربابمعالتفاوضي

منالعديدالثورةهذهأنهتأنبعد،الصناعيةالثورةأثناء

يقومجديدةعملأساليبمناستحدثتهبما،القديمةالحرف

للأخرىيلزمبينما،مهارةإلىتحتاجلاأعمالعلىبعضها

النقاباتهذهلجأتوقد.المهارةمنبشىءتتسمأعمال

غيرعمالأإليهافضمتعضويتها،قاعدةتوسيعإلى

حرفيين.

فيالنقاباتأعضاءمنالعديدينتمي.العامةالنقابات

فيرئيسيبدورتقومالتيالعامةالنقاباتإلىبريطانيا

عديدوفيمتنوعةصناعيةمجالاتفيأعضائهاتوظيف

أكبرمنالعامةوالعمالالنقلنقابةوتعتبر.الختلفةالمهنمن

القرنوأوائلالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالنقابات

خاصةحرفةلهمليعم!الذينالعمالتمثلوكانت،العشرين

معينة.مهارةأو

تعيينإلىالنقاباتهذهتهدف.المناعيةالنقابات

العملعنالنظربغضمعينةصناعةفيالعاملينجميع

بينتوفيقهافيالصناعيةالنقابةمزاياوتبدو.يؤدونهالذي

الحوارتيسيربجانبالواحدةالشركةفيالختلفةالنقابات

ألمانيافيالصناعيةالنقاباتمنالعديدويوجد.الإدارةمع

الإسكندينافية.الدولوكذلك

التقنياتقللتالبيفماء.الياقاتذوينقابات

نسبةمنالصناعةفيحدثتالتيوالتطوراتالحديثة

نسبةزادتوبالمقابل،بأيديهميعملونالذينالعمال

يؤدونالذيالعمال)وهمالبيضاءالياقاتذويالعمال

العمالهؤلاءمثل(.يدويةغيروأخرىكتابيةأعمالأ

لديهم،والمدرسينالمحليةالحكوماتفييعملونالذين

علىيطلقلاوقد.التنظيمجيدةعماليةنقابات

هذهولكن،عمالنقاباتأخرىمهنفيالتنطمات

الدفاعفيالنقاباتلهذهمشابهبتنطمتعملالتنظيمات

إليها.المنتمينالأعضاءحقوقعن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المقفلةالمؤسسةالعمالحز!والساعاتالأحور

الأرباحفيالمشاركةبالقطعةالشغلالأوتوماتية

المعاشالصناعةإيرنست،بفى

الكادحينمعملالصناعيةالعلاقاتالأطفالتشغيل

المقاباتليعداليسا،الصناعيةالتلمدة

مذهب،النقابيةالعاملةالقوىالصناعيةالثورة

للأجورالأدنىالحد

الثوريا!وراليا!ابيةمولهب!قي.!!،الئقايئ

عشرالتاسعالقرنأواخرفيبفرنساكبيراشمعبياتعاطفا

الميلاديين.العشرينالقرنوأوائل

فيهتقوممجتمعإيجاد،المذهبهذاأهدافأهممن

،الصناعاتمختلفوإدارةبتملكالعماليةالنقابات

يتمالعماليةالنقاباتوهذه،الحكومةعلىوالعسيطرة

واشتقت.القائمةالتجاريةالنقاباتخلالمنتكوينها

تعنيالتيسينديكيتالفرنسيةالكلمةمنالنقابيةكلمة

النظاموهوالرأسماليةإلغاءإلىالنقابيةوتدعو.نقابة

والدولأوروبا،دولمعظمفيبهالمعمولالاقتصادي

المحلية.الحكوماتإلغاءإلىتدعوكما،المتقدمةالأخرى

سمالية.الرأ:انظر

الرألمسماليةمنكلاأنالمذهبهذاأصحابويعتقد

كما،العمالحسابعلىالملاكلصالحتعملوالحكومات

الرأسمالية،محلالعماليةالنقاباتإحلالإلىالنقابيةتدعو

إدارةعلىالنقاباتتلكتعملوسوف.المحليةوالحكومات

الشؤونوإدارةوالصناعاتالثروةمصادرومراقبة

والحرية،العدالةمجتمعتأسيسعلىوالعمل،السياسية

السياسيالنشاطاستخدامالنقابيةمذهبيرفضكما

لاستخداميدعوالمقابلوفى،أهدافهإلىللوصولكوسيلة

لتحقيقالنقاباتبوساطةتنظجمهايتمالتيالعمالإضرابات

المذهب.هذاأهداف

منبكلالعماليةالحركةفيالنقابيةمذهبأثرلقد

اللاتينية،أمريكادولمنوالعديدوأسبانياوإيطاليافرنعسا

يفقدالمذهبهذابدأالعشرينالقرنمنالعشرينياتومع

النظاموبدأ،العماليةالحركةعالمعلىتأثيرهمنالكثير

محله.الإحلالفي)سابقا(اسموفييتيالشيوعي
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فيمرةوحدالعاجىالمنقارذوالخفنقار

فقطالآنيعرف.المتحدةالولاياتشرقيحوب

سم.05إلىالحسمطوليصلكودافي

نقار

عافي

طول

الحتنقار

فىيوحدلمشعر

اجةالشمإمريكا

حسمهطوليبلع

س!ا.25حو

إلىالأسودالخ!ثبنقار

لىحشبدقارأكسرإليسار

بيرقات-أساسا-تحغذىأورولا

الحشب.تاقمةالحافس

يرتبط.الحشبنقارطائرلسان

اللامىبالعظمالحشبنقارلسان

العظميالنسمجمنبسيهوهو

بالحمجمة.يحيطالديالمطاطى

الطائرلساناللاميالعظمويدفع

طعامه.يتناولعندماالخارحنحو

ص!اللسان

يشبهالذيالطويلمنقارهيستخدمطائرالخشبئقار

والخش!القلفالنقارشقبالأشجار.حفرفيالأزميل

الصغيرةالطيورهذه.الأعشاشوبناء،الطعامعنللبحث

تقريبا.العالمأنحاءكلفيتعيشالحجمالمتوسطة

تساعدهاأشياءبعدةالخشبنقارطيورتتميز.الجسم

الحادةوالخالبالقويةفالأرجل.خاصةبصفةحياتهافي

وهبوطا،داصعوالأشجارسيقانلسلقعلىتساعدها

لهاالخشبنقارأفرادومعظم.بالقلفالتشبثمنوتمكنها

وهذاقدمكلفيخلفيتانوإصبعانأماميتانإصبعان

أما.الخلفإلىالسقوطعدموعلىالتسلقعلىيساعدها

بجذعالالتصاقفيالطائرفيفيدالقويالذيلريش

رأستدفعالقويةالرقبةعضلاتفإن،كذلك.الشجرة

أمابالحفر،قيامهأثناءوالخلفالأمامإلىبسرعةالطائر

فتحمي،11!دماتامتصاصفىفتفيدهرأسهعضلات

لونشداخلالطيورهذهومعظمالحفر.تأثيرمنجمجمته

وكثير،والأبيضالبنيوبين،والأبيضالأسودبينريشها

بعضبوجودالذكورمعظمويتميز،منقطأومخططمنها

نقارمنأنواعتوجدكمارؤوسها.علىالحمراءالريشات

أخضر.أوأصفرريشلهاالخشب

فيللبحثمنقارهالخشبنقاريستخدم.العادات

حشراتويرقاتحشراتعنوأخشابهاالأشجارقلف!

لسانهبالمشخدامالخارجإلىالطعاميسحبوهوليأكلها،

أنواعبعضوتمسك.مشوكبوفوالمزود،الطويلاللزج

إضافةالهواء،فيأوالأرضعلىبالحشراتالخشبنقار

والجوز.بالفاكهةتتغذىالطائرهذامنأخرىأنواعاأنإلى

نقرهأثناءبصيدهايقومالتيالحشراتلتوافرونظرا

أجلومن.الخشبنقارطيورتهاجرمانادرافإنه،الخشب

جذوعفيثقوباالخشبنقارطيورتحفرأعشاشها،بناء
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بعضعدافيمابطانةأيالعشفيولايوجدالأشجار.

بيضتينبينماالخشبنقاروتفئأنثى.خشبيةرقاقات

ناصحع.أبيضلونذاتبيضاتوثمانى

الصوتيةالإشماراتمنسلسلةالخشبنقارونداء

وأالجافةالأفرععلىبمنقارهالنقاريضربكما،الخشنة

الصوتهذاالنقارطيوروتستخدم.أجوفشيءأيعلى

وفيما.معيشتهامنطقةعنوالدفاعوجودهاعنللإعلان

الخشبنقارفإنالتكاثر،عمليةتجمعهاالتىالأزواجعدا

وحيدا.الحياةيفضل

نقارطيورمننوعماثميمنمايقربهناكأنواعها.

الخضرةدائمةالغاباتمنمعيشتهابيئةوتتفاوت،الخشب

الأوروبيالخشبنقارويعيع!.القاحلةالصحاريإلى

ويتغذى،الحدائقأوالمفتوحةالغاباتمناطقفيالأخضر

والمروجالحقولنملوعلى،الخشبفيالقابعةالحشراتعلى

نحوالأخفمرالخشبنقارطولويبلغ.الأرضعلى

الري!يظهرطيرانهولدىجميلةبألوانيتمتعوهو.سم03

.اللونفيملمحكأبرزالمؤخرةيغطيالذىالزاهيالأصفر

الأوروبيةالأنواعأكبرمنيعدالأسودالخشبنقار

النوعهذاالشتهروقد.سم46نحوطولهيبلغإذاحجما

علىمميطرتهعلاماتكإحدى،الربيعفيالصاخببنقره

أساسية.بصمفةالغاباتفييعيم!وهو.منطقته

نقارأنواعأندرمنالعاجيالمنقارذوالخشبنقار

فيالانتشارواسعالنوعهذا،كانالماضيوفى.الخشب

وعلى،المتحدةالولاياتشرقيجنوبالمستنقعاتغابات

الخمسينياتفيالمتحدةبالولاياتلويزيانافيالدقةوجه

هذامنزوجشوهدأم869عاموفي.العشرينالقرنمن

سم.5.منمايقربجسمهطولويبلغكوبافىالنوع

النقارمنضخمنوعالكبيرالأردوازيالخشبونقار

ويعيم!.سم52طولهيبلغحتىوينموقوي،بمنقارلمجمتع

ويتغذى،المستنقعاتغاباتوفىالساكنةالسهولفى

الأبيض.والنملبالنملأساسا

الأنواعأكثروالمصفر()الأحمرالكارديناليالخشبنقار

طولهيتجاوزولا،الإفريقيةالصحراءجنوبيانتشارا

أغصانفوقفائقةبسرعةالنوعهذاويتحرك.سما4

.الحشراتعنبحثاالصغيرةوفروعهاالأشجار

الطائر.النسغبممماصأيضا:انظر

فىالبريالحيوانان!:.العرييالخشبئقار

)الطيور(.العربيةالبلاد

فلسطينأرضمنالشكلالمثلثالجنوبيالنصفالئقب

خليجعلىإيلاتميناءإلىجنوباالسبعبئرمنيمتد.المحتلة

بينارتفاعهيترواح،صحراويشبهنجدهووالنقب.العقبة

البحر.سطحمستوىفوقم003-006

وجبالالمستويةالأراضىمنكلاالنقبأرضتتضمن

منبطبقةمغطىالنقبأرضمنوالكثيرالجير.حجر

منجزءبزراعةالصهاينةالمحتلونويقوم،الخصبالطفل

)الجليل(،طبريةبحيرةمنالأرضبري،النقبصحراء

النقب.صحراءفيوالنحاسالفوسفاتمناجموتوجد

لبيانفحصهاوهوالدراهمنقدمنمأخوذالتمييز،الئقد

والأدبيةالفنيةالأعمالتحليلووظيفتهجيدها.منزائفها

،الأعمالهذهتفسيرالنقدويحاولعليها.والحكم

فهمها،خلالهامنيمكنالتيالمبادئفيوالبحثوتقويمها،

منالفنانينبينعاليةمستوياتلتحقيقسعيهإلىبالإضافة

جعلعلىأيضايساعدكما،الفنتذوقتشجيعأجل

.والحاضرةالماضيةالفنيةالأعمالبقيمةصلةعلىالمجتمع

وهذه.الفنأشكالجميعفيمهمادوراالنقديؤدي

العربى،انظر:.الأدبيالنقدأنواععلىتركزالمقالة

.الأدب

الأدبيالنقدانواع

وتختلف.رئيسيةأنواعأربعةإلىالنقدتقسيميمكن

التركيزالناقديريدالتىالفنيةللجوانبتبعاالأنواعهذه

الفنيةالأعمالأشكالفييبحثالشكليفالنقدعليها.

وأعمالالأعمالهذهأحدبينالمقارنةيمكنهكماوبنيتها.

المسرحياتفيالحا!هيكماذاتها،الفئةمنأخرى

الشكليالنقديكونوقد.الأخرىالسوناتيةأوالمأساوية

فنيعملكلإلىالنظرإلىيهدفأنهبمعنى-ذاتياأحيانا

فيحللالبلاغيالنقدأما.ذاتهحدفيمستقلبشكل

يركزفهوالجمهور.فييؤثرالفنيالعملتحعلالتيالوسائل

وينظر.العامةالنفسعلمومبادئالأسلوبعلىاهتمامه

عنتعبركانتلوكما،الفنيةالأعمالإدىالتعبيريالنقد

الفنانخلفيةفييبحثفهوبممشاعرهأوالفنانأفكار

ينظركذلك.الواعيةغيرأممنهاالواعيةسواءودوافعه

محاكاةأنهعلىالفنإلىالمحاكاةنقد،التقليديالنقد

لكيالفنانونيتبعهاالتيالطرقيحللفهولذلك.للعالم

الواقع.هذاحولوأفكارهمالواقعيظهروا

بمهذهالأربعةالنقدصنوفبينالجمعالممكنومن

يؤثركيفيدرسأنبالشكليهتملناقدالممكنمنفمثلا:

الجمهور.فيالشكلهذا

بيالأفىالنقدتاريخ

لمإن،الإنسانيةالثقافاتمعظمفيالأدبيالنقدعرف

سواءالأدبعرفتالثقافاتتلككانتفإذاكلها.يكن
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منفإنمبكرةمراحلفيتمثيلاأمقصاأمشععراكان

.المبدعونيقدمهماحولنقديةآراءذلكيفرزأنالطيعي

الفرعونيةللحضارةتعودقديمةنقديةأراءالتاريخحفظوقد

ولعضالحضارةتلكعرفتهاالتيالأدبيةالأنواعحولمثلا

ماالذيالنحوعلىإليهوماالكاتببدورالمتصلةالمسائل

قديمة.فرعونيةبردياتعلىمسجلازال

فكرتطويرفىلارزدورلليونان!تكان.اليونانىالنقد

المفكرينتفاعلبفضلاليومحتىمؤثرايزالمانقدي

ثممنذلكوانتقالقرونقبلمعهالمسلمينالعربوالنقاد

للفيلسوفكانفقد.المعاصرةالأوروبيةالحضارةإلى

خلالمنالأدبيالنقدتطويرفيبارزدورأفلاطوناليوناني

والتىالجمهوريةكتابهحملهاالتيالمحاكاةفينظريته

النظامعلىسلبيتأثيرذووالشعراءأنرأىبمقتضاها

إلىفاضطركتابهفيإليهدعاالذيوال!جتماممطالسياسي

تلميذأرسطو،طوروقد.النظامذلكمناستبعادهم

حيثالمعاكسالاتجاهفيولكنالمحاكاةنظرية،أفلاطون

أرسطويقول.المأساويةوالمسرحيةالملحميالشعرعندافع

للأشياءلاتثقيفيةمحاكاةالشعرإنالشعرفنكتابهفي

فيتأثيراالنقديةالأعمالأكثركتابهويعد،للأفعالولكن

.كبيرةأهميةذاألانحتىزالوما،القديمةالعصور

النقديةالكتاباتترافقتالهندفي.الهنديالنقد

فىكتبتالتيالدينيةالفيداسأشعارظهورمعالأولى

قبلالخامسالقرنإلىعشرالخامسالقرنمنالممتدةالفترة

لماالهندفيواضحةنقديةنظريةتطورأنغيرالميلاد.

تعودالتيالفترةوهوالميلاد،قبلالرابعالقرنحتىيحدث

النظريةتلكوأرسطو.كأفلاطوناليونانيينكتاباتإليها

تدمجهيحيتمناليونانيينلدىلمامخالفةجاءت

نقديةلفلسفةتؤسرولااليوميةوالحياةبالدينالأدب

منأبعدإلىذهبواالفترةتلكفىالهنودإنبل.مستقلة

الاجتماعيةللقيممؤسمماالشاعراعتبرواحيثاليونانيين

المسرحينقدهمفيأرسطومعالتقواأنهمغير.والأخلاقية

يتفحدلك.العاطفيللتطهيرمصدراالمسرحاعتبرواحين

الثانيالقرنفي)ناتياساسترا(لمالمسرح"!علمأسموهفيما

تحتمعنوي/شكليتيارتطورالثامنالقرنوفي.الميلادي

فيبعدهلماوأسسقبلهمااختصر"راسادهافاني"مسمى

الهندتعرضتعشرالسادسالقرنوفي.الهنديالنقد

أشكالفدخلتفارسبلادمنالقادمالإسلاميللتأثير

لبثماثم.القديمالهنديالمسرحوانتهىفار!ميةشعرية

النقديةالمؤثراتضغطتحتتراجعأنالإسلاميالتأثير

التيالمؤثرات،والعشرينالتامئكلشرالقرنينفيالغربية

غير.الإنجليزيةباللغةمكتوبهنديأدببظهورتكثفت

المحدثينالهنودالنقادبعضفيهسعىالذيالوقتفيأنه

العودةأهميةعلىآخرونأكدغربيةنقديةمفاهيمتبنيإلى

اسيمهاياهنارالناقدفعلكماالقديمالهنديالموروثإلى

بجنوبميسورجامعةفيلم"دفانيالوكالململمدرسةتأسيسهفى

الهند.

نقديأثرأوليعودالصينيةالثقافةفي.الصينىالنقد

الثالثالقرنوأوائلالثانيالقرنأواحرإلىالشعرحولبارز

استمرالمتعاقبةالفتراتوفي،بايتشاويدعلىالميلادي

منالأخرىالأدبيةوبالأنواعبالشعرمرتبطاالتطورفيالنقد

.أخرىناحيةمنوالكونفوشيوسيةالدينيةوبالفلسفاتناحية

ممارسةأنعلىيويانالناقدأكدعشرالثالثالقرنوفي

بدعوةتمثلتاتباعيةدعوةوتبنىالذاتلتطويروسيلةالشعر

الصينيالتراثمنمعينةفتراتمنالإفادةإلىالشعراء

الروائيالنقدوصلعشرالسابعالقرنوفي.القديم

مينجلونجفنجمثلنقاديدعلىمتطورةمرحلةإلىوالمسرحى

هذاأنغير.شنجتانوجنجالمسرحفييووليالقصةفي

عشر،والتاسععشرالثامنالقربلأفيتراجعالنقدمنالسوع

نقديةتطوراتضمنالعشرينالقرنفيجديدمنليعود

.الوافدةالغربيةمإلمؤثراتالتفاعلسياقفيجاءتأخرى

أثراالكتابأكثرمنالعشرينالقرنأوائلفيشنلوويعتبر

مابقيادةالشيوعيةالثورةأنكما،الصينيالنقدتطورفي

ماالصينيوالنقدالأدبفيعميقاتحولأأحدثتتونجوتسيم

.اليومحتىمستمرااثرهيزال

الحضارةفيالأولىالنقديةالاراءتعود.العربيالنقد

تعقدكانتحينالجاهليالعصرإلىالإسلاميةالعربية

فعلكما،أحدهمفيقومالشعراءويتبارىالعربأسواق

الشعراتخذالإسلاموبمجىء.بالتحكيم،الذبيانىالنابغة

علبالرسولشجعحينالدعوةخدمةفىمحدداموقعا

القرآنوجاء،بشعرهالكفارمحاربةعلىثابتبنحسان

غيرهم.مقابلفيالمؤمنينللشعراءعلياقيمةليضعالكريم

فىدورالتلعبأخرىمؤثراتمجيءمنالرغموعلى

الأسرفإنالتاليةالعصورفيالعربيةالنقديةالرؤيةتطوير

التأثير.قويةظلتالإسلامية

عصرالعربيةالثقافةدخلتالميلاديالثامنالقرنفي

والبيزنطيالفارسيمنهاعدةأجنبيةعناصروجاءتالتدوين

جديدةمفاهيمذلكإثرفدخلتوالهنديواليوناني

بمعني"لم"الأدبمفهومفجاء.موجودةمفاهيموتغيرت

مميزالم!تبلكا"امفهوموجاء،لم"نيةنسالإالعلومالم!أولململثقافة"ا

إلىالأدبىالنقدتحولالتطوراتهذهومعلم!الشاعر"!.عن

إلىالجمحيسلامكابنالدارسينبعودةمستقلكيان

،طبقاتفيالشعراءوتصنيفوالإسلاميالجاهليالشعر

الشعرأغراضفحدد،للعروضأحمدبنالخليلودراسة
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الفلسفيةالمؤثراتأخذتالتاسعالقرنوفي.وفنونهالعرلي

معهايتفاعلأنالنقدعلىوكانتتضحالمعتزلةخلالمن

الأجنبيةالعناصرذاتالشعريةالتطوراتمعيتفاعلمثلما

القديممعاركفاشتعلت.تمامأبيثمنواسأبيعندكما

بعضمراجعةمنلابدوكانوالبم،والصنعةوالجديد

السابقة.البلاغية/النقديةالأسس

عشروالحاديالعاشرالقرنيننقادالقضاياتلكشسغلت

الذيالجرجانيالقاهرعبدثمرشيقوابنطباطباابنمثل

الذيالشكلانيللتوجهتتويجالمالنظململمفينظريتهتعد

لعبالفترةتلكوفىقبل.منالجاحظعندأسسهنلمح

دورارشدوابنسيناءوابنالفارابيمثلالمسلمونالفلاسفة

مستقاةفلسفيةمفاهيمعبرالنقديةالنظريةتطويرفىكبيرا

التيوالمحاكاةالتخيلكمفاهيمأرسطيةيونانيةمصادرمن

حازمهوعشرالثالثالقرنفىكبيرناقداستثمرها

الذيالأدباءوسراجالبلغاءمنهاجكتابهفىالقرطاجني

عدهالذيالتخييلمنهاالمفاهيممنعددعلىفيهأكد

علىالمستمعذهنفيالصورباستثارةوذلكالشعرمهمة

الدهشة.يستثيرنحو

منالأولالربعوحتىعشرالثالثالقرنمنالفترةفى

منوكانمميزا.عربياأدبيانقدانجدلاالعشرينالقرن

بداياتفيالأدبيالنقدانتعاشإلىأدتالتيالتغيرعوامل

كالتعليمالأخرىالنهضةعواملضمن،الحديثةالفترة

المستشرقينأعمالخلالمنالغربيةالمؤثراتدخول،وغيره

نجدكما،الغربيةالأدبيةالمدارسمعالتفاعلخلالومن

فقد.وغيرهموالمهجريينالديوانومدرسةحسينطهلدى

الإسلاميالعربيللموروثاستشراقيةرؤيةحسينطهتبنى

دراسةفينفسانياتوجهاالديوانمدرسةفيالعقادوتبنى

خلالمنالاجتماعيةالتياراتودخلتالروميابنشعر

لعبالعشرينالقرنمنتصفوفي.موسىسلامةمثلنقاد

أدواراعبودومارونمندورومحمدعوضلويسمثلنقاد

الحاضرالوقتفيليعقبهم،النقديةالحركةتطويرفيمهمة

داخلالأدبيالنقدتطورنتيجةجاءالنقادمنأكبرعدد

إلىالنقادبع!سعيمنالرغموعلى.الجامعيةالدراسة

فقدعياد،شكريلدىنجدكماللنقد،أصيلةرؤيةتطوير

نجدكماالغربيالنقدتياراتعلىمعتمداالمهيمنالتيارظل

والنفسيةوالبنيويةوالماركسيةالشكلانيةالتياراتفي

العالمأمينمحمودمثلنقادأعمالفيتتضحالتيوغيرها

برادةومحمدديبأبووكمالإسماعيلالدينوعز

المقالح.وعبدالعزيز

هناإليهاالمشارالغربيةالنقديةالتيارات.الغربيالنقد

مختلففيالحديثالنقدتطورفيبعيداأثراتركت

الغربيةالحضاريةالهيمنةوبحكمبهااحتكتالتيالثقافات

إلىبدورهاتعودالتياراتتلكأنغيرالمعاصر.العالمعلى

المعروفةالرومانية/اليونانيةالجذورأبرزهامتعددةجذور

المقولاتمعمتفاعلاالأوروبيالنقدبدأفقد.بالكلاسيكية

الثقافةتطورحسبتطورثموغيرهاوالأرسطيةالأفلاطونية

بينالصراعفظهر.الأدبيالإبداعومستجداتالأوروبية

النموذجهيمنثممبكرةفترةفىوالجديدالقديم

جاءأنإلىالميلاديعشرالثامنالقرنعلىالكلاسيكي

والإنجليزيوشليجل،جوتهالألمانيينعندالرومانسيالنقد

وليمهد،مالمسبقهمحلليحلوغيرهموهازلتكوليردج

كما،الأوروبيةالبلدانمنعددفيعشرالتاسعالقرنلنقد

أهميةعلىأكدالذيإنجلترافيآرنولدماثيولدىنجد

ركزالذيفرنسافيبوفوسانتوالمجتمعالفنبينالعلاقة

الذاتية.السيرةعلى

اتجاهاتتشعبتفقدالميلاديالعشرينالقرنفيأما

الثلاثينياتفيهيمنتالتيالشكلانيةبينالأدبيالنقد

روسيافيالروسالشكلانيينعندالقرنمنوالأربعينيات

شكلوفسكي،عندكماالشرقيةأوروبادولوبعض

الهنغاريمثلنقاديدعلىتطورتالتيوالماركسية

أفادتالتيوالنفسية،جولدمانلولعسيانوالرومانيلوكاتش

عرفتطوراتمنذلكغيرإلى،ويونجفرويدتنطراتمن

الولاياتفيرتشاردزأيوآيإليوتإستيمثلنقادبها

روسيافيباخفنوميخائيلوإنجلتراالأمريكيةالمتحدة

وقدفرنسا.فيبارتورولانكندافيفرايونورثروب

يدفرديناندالسويسريطورهكماالحديثاللغةعلملعب

وفي.والبنيويةالشكلانيةعلىالتأثيرفيهامادوراسوسير

"لممابتياراتعرفتتياراتهيمنتوالتسعينياتالثمانينيات

)التفكيكى(والتقويضيالنسويالنقدمثللمالبنيويةبعد

الحديث.والتاريخانىالاستقلاليبعدوما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيه.آيرششاردز،لأدبا

أوجستينشارل،بوفسانتأرسطهو

يدندينافردسوسير،ماثيوآرنولد،

سيناابنأفلاطون

لأدبا،لصينياإس.تي.إليوت

الطبيعيةتمامبوأ

لأدبا،العربيهرالقاعبد،نيلحرجاا

محمودعباسالعقاد،سلامابر،الجمحي

لتمكريالفتاحعبدعياد،فونفلفجانججوهان،جوته

نصرأبو،الفارابيطه،حسين

نورثروب،فرايرشدابن

سيجموند،فرويدنيالقيرواريتميقفىا

لفلسفةانسيةلروماا

الإسلاميةالفلسفةالروميأبن
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الدبيانىالابغةحازم،القرطاجنى

نواسأدوالكلامميكية

وليم،هازليتيلورتاصمويل،كولريدج

لأد!ا،لهندياالماركسية

الواقعيةيمةالقدمصر

لأدبا،نىاليوناعبدالحميدمحمدور،مند

حوستافكارل،يوجسلامة،موسى

العربي،(؟ا!دبعلى)الحكمالأدبانظر:.الأدبيا!

النقد.،الأدب

العربية.الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:.الئثرة

(.إيضاحى)رسمالعينانظر:.اووكزيةاووة

فيشديدةأورامإلىيؤديمزمنمرضالئقرس

الطبيعيةمهمتهأداءفيالجسمفشلنتيجةويأقي.المفاصل

كبيرةزيادةعنهينتجمما،البروتينمنمعينةأنواعلتحليل

ويترتب.البولانظر:.الدمفيتتجمعاليوريكحمضفي

الأنسجةفيأليوريكحمضبلوراتتجمعأيضاذللثعلى

مفاجئةأورامظهورإلىيؤديبدورهوهذا.المفاصلحول

علا!لفابالتهابيعرفماوهوالقدمينفيعادةتكون

وداءالملوكداءأحياناالمرضهذايعسمى.النقرسى

وراثئا.بالنقرسللإصابةالاستعدادويعتبر.المفاصل

الوجبةفىالبروتينكميةتقليلفىالعلاجويتلخص

حمضتكوينعمليةلإبطاءالعقاقيروتناولالغذائية

المضادةالعقاقيروتستعمل.منهللتخلصأواليوريك

علاجللنقرسوليس.الحادةالإصاباتلتخفيفللالتهاب

التعليماتباتباعممكنةعليهالسيطرةأنإلاالآنحتى

ومستمر.دائمبشكلالطبيةوالإرشادات

أو!البارزالرسمبهايطجعطريقةالياررالئقش

وتقوم.المعدنأوالخشبأوالورقأوكالجلدموادعلى

أداتينبينالمادةضغطعلىالبارزالنقع!طرقإحدى

بهذهوالبطاقاتالرئيسيةالعناوينتنقحق.للتشكيل

الطريقة.

وعندما.للثنىقبولأأكثرلتصبحأولأالورقةتندى

بها.المحيطكالورققاسيةتصبحالمنقوشةالمنطقةتجف

بسببالنقديةالقطعلنقشالطعآلاتتستعمل

السطحعلىالرسوماتلإبرازكبيرضغطإلىالحاجة

القطعكانتوتمنيعها.اللولةلقمةانظر:.المعدنى

عليه)مايطرقبالسندانوتثبتبالرسومتنقعققديماالنقدية

الحديد(.

ويمكن.مشابهةعملياتالحديثةالأساليبوتستعمل

حديدمنقالبعليهيضغطثمبالماءببلهالخشبنقش

اللولبةلقمةاستخداميمكنكماالأحمرار.لدرجةمسخن

وبعضالملبسالخشبلنقع!(التشكيل)قالب

.البلاستيكات

بمخرقينقت!الجلد

.خاص
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فيالنافرالتطريقأومنتبرنقشمصطلحيستعمل

البارز.النقم!لمصطلحمرادفوهو،الأحيانبعض

البارز،النقشفعند.الدقةوجهعلىصحيحاليسولكنه

الرسممخلفةالوراءإلىبالشكلالمحيطةالأرضيةتضغط

الخلفمنالتصميمفيطرقالمنتبرالنق!فيأمابارزا.

باليد.

الموسوعةفي!لةذاتمقالات

الخرزفنالصوفتويزأقمشة،الأبليكة

الموزةالصغيرةالغرزةبالإبرةالتطريز

السطح)طباعةالطباعةبمالأوفستانظر:الغائر.الئقش

البارز.النحتالغائر(؟

لايحتويعندماتحدثحالةالدم!جلوكورلدص

ويوفر)السكر(.الجلوكوزمنكافيةكميةعلىالدم

الخلايابعضوتتطلب.الجسملخلاياالطاقةالجلوكوز

-الأعصابخلاياأنكماالجلوكوز.منمستمراإمدادا

كميةبقلةتأثراالخلاياأكثرهى-الدماغأعصابخاصة

لجلوكوز.ا

تشملأنيمكنالدمنقصجلوكوزمرضوأعراض

وشدةوالخوفوالقلقوالصداعالعينبؤبؤواتساعالجوع

الذينالأشخاصعلىيبدووقد.والعرقالقلبخفقان

الاضطرابعلاماتالسكرفيشديدنقصمنيعانون

وفي.التحدثفيوالغموضوالتداخلالتنسيقوعدم

بتشنجاتالمريضيصابقدالمتقدمةالمرضيةالحالات

،الدماغنشاطيتعطلنادرةحالاتوفي.الوعيويفقد

.الوفاةتحدثوقد

بينالدمجلوكوزنقصمرضحالاتمعظمتحدث

وتحتوي،السكريالداءأدويةيتعاطونالذينالأشخاص

منأقلالأنسولينمنكميةعلىالأشخاصهؤلاءأجسام

فيالسكرنعسبةينظمهورمونوالأن!سولين.المطلوب

سكرنسبةعلىالأشخاصهؤلاءدماءوتحتوي.الجسم

أيةأوالأنسولينيتعاطونفإنهمولذلك،اللازممنأكثر

منوذلكالسكر،نسبةإنقاصعلىتعملأخرىأدوية

نقصويحدث.الدمفيالسكرنسبةتخفيضأجل

عندماأوالمطلوبمنأكبرالجرعةكانتإذاالدمجلوكوز

.المستهدفالغرضمنأقوىتأثيرذاتتكون

نقصمرضمنالأخرىالحالاتالأطباءويصنف

فنقص.ووظيفيةعضوية:مجموعتينإلىالدمجلوكوز

منخطورةأشديعدوالذي،العضويالدمجلوكوز

وقد.جسمانيشذوذعنينتج،الوظيفيالنقصحالة

جلوكوزنقصحدوثإلىالختلفةالكبدأمراضتؤدي

فيالسكرمنكميةعادةالكبدويختزن.العضويالدم

الكبدويحول(.حيواني)نشاجليكوجينشكل

حيثإلىالدمعبرويدفعهجلوكوزإلىالغليكوجين

دفعفيالمريضالكبديفشلوقد.الجسمخلاياتحتاجه

اضطرابيتسببوقدالجلوكوز،منالكافيةالكميات

نقصحدوثفي(للهورمون)المنتجةالصماءالغدد

بعضتستطيعالمثالممبيلفعلى.العضويالدمجلوكوز

ينتجالذيالعضووهو-البنكرياسفيالخبيثةالأورام

الأنسولين.منالمعتادمنأكثركميةإفراز-الأنسولين

إجراءيتطلبالحالةهذهفيالعلاجفإنالحالوبطيعة

.الورملإزالةجراحة

هوالوظيفيالدمتجلوكوزنقصمنالرئيسىوالنوع

درفيمبمالغةيعدوالذي،التفاعليالدمجلوكوزنقص

السكركميةوتزيد.الأكلتجاه،للجسمالطيعيالفعل

خصوصاوجبةأيتناولبعدساعاتلعدةالدمفىعادة

الكربوهيدراتمنكثيرعلىتحتويالوجبةتلكلوكانت

الجلوكوزمستوىينخفضوقد(.والسكريات)النشويات

منخفضايكونحدإلىالأصحاءالأشمخاصمنكثيرلدى

الارتفاعإلىيعودثم،الوجبةتناولقبلعليهكانعماجدا

الانخفاضهذاملاحظةولاتتم.البدايةمستوىإلىثانية

شخصأيلدىولكن.الناسمنكثيرلدىالدمسكرفي

فىالانخفاضفإن،التفاعليالدمجلوكوزبنقصمصاب

أعراضإلىيؤديالمعتادالمستوىمنأقلإلىالدمسكر

تختفيالحالاتمعظموفي.الدمجلوكوزنقصمرض

مدةفىأودقائقعدةخلال،علاجدون،الأعراضهذه

علىيحتويماشيئاالشخصهذاتناولإذاذلكمنأقصر

سكر.

يحدثالوظيفيالدمجلوكوزنقصأنوالواقع

،العضويالدمجلوكوزنقصمنأكثرمتكررةبصورة

نأالأطباءبعضلايدركوقد.شمائعةحالةليسولكنه

دربمثابةمايحدثغالباالدمسكرفيالمؤقتالانخفاض

إلىهذاالإدراكعدم!ديقدوبالتالي.للأكلفعل

ويعزى.الوظيفيالسكرلنقصشائعخاطئتشخيص

التعبمثلشائعةمشكلاتعدةإلىالحالةهذهحدوث

بالشكلبالوظيفةالقياموعدموالقلقوالخوفوالإرهاق

نأعلىالحاضرالوقتفيالأطباءمعظمويتفق.المناسب

أسباببفعلتنتج،الحالاتمعظمفي،المشكلاتهذه

الوظيفىالدمجلوكوزنقصعلاجيتضمنوقد.أخرى

للبروتينمدروستوازنعلىيحتويتغذيةنظاماتباع

الأطعمة.تتضمنهاالتيوالكربوهيدرات

الإيدز.انظر:.مرضالمكشمبة،المئاعةئقص



الانصهارنقطة464

مادةعندهاتتحولالتيالحرارةدرجةالا!ر!

للموادالانصهارنقاطوتتفاوت.السيولةإلىالصلابةمنما

عاليةانصهارنقطةمثلا،فللتنجسقملموسا.تفاوتاالختلفة

عندالصلبالهيدروجينينصهربينمام،0341هيجدا

.م-925!طمنخفضةحرارةدرجة

وأنقيةالمادةكونعلىجزئياالمادةانصهارنقطةتعتمد

وأالحديد،مثلنقياعنصراتكونقدالنقيةوالمادةخليطا.

وأمادتينمنفيتألفالخليطأماالماء.مثلبسيطامركبا

كيميائيا.تمتزجانلاأكثر

ضمنأومحددةحرارةدرجةعندالنقيةالمادةتنصهر

الحديديسخنعندمافمثلاجدا.محدودحراريمدى

انصهارهنقطةإلىالفلزيصلأنإلىحرارتهترتمدرجة

نأإلىالدرجةتلكعندالحديدويبقى.م53551البالغة

بكامله.ينصهر

فالخليط.محددةدرجةعندالخليطينصهرولا

مدىفىينصهر)الصلب(،والفولاذالصفرمثل،البسيط

الحديدمنخليطهوالذيالفولاذينصوحيث،حراري

م15)004بينتتراوحدرجاتعند،أخرىوعناصر

م!001الفولاذحرارةدرجةترتفعولهذا.م15)005و

ولاينصهر.ثابتةبقائهامنبدلاالانصهارعمليةأثناءفي

مدىفيوالشبموالقارالزجاجمثل،المركبالخليط

طراوةاكثرالموادتصبحذلكمنوبدلآمحدد.حراري

حرارتها.درجةارتفعتكلماتدريجياوميوعة

أيعنمختلفةانصهارنقطةالبسيطةالخلائطولمعظم

الصفرينصهرفمثلاعليها.تحتويالتيالنقيةالموادمن

حراريمدىضمنوالزنكالنحاسمنلحمبيكةهوالذي

،النحاسانصهارنقطةأنغير.م41...إلىم0095من

.،م914ر85وللزنك،م38015ر4هي

عنما،مادةنقاءدرجةتحديدالكيميائيونيستطيع

يكون،الحالاتمعظمففيانصهارها.نقطةمعرفةطريق

محددةحرارةدرجةعندانصهرإذأنقيةمادةصلبجسم

الجسمويكون.الحرارةدرجاتمنمحدودمدىضمنأو

درجاتمنمحددمدىضمنانصهرإذاخليطاالصلب

.الحرارة

.الجويبالضغطماحدإلىالمادةانصهارنقطةوتتأثر

نأغيرالمواد.معظمانصهارنقطةيرفعالضغطفارتفاع

القليلةوالموادالماءانصمهارتخفضالجويالضغطزيادة

بالتجمد.تت!ددالتيالأخرى

درجةنفص!عند،نقيةمادةمنالمكونالسائليتجمد

يمكنولهذا.الصلبةالحالةفىعندهاينصهرالتيالحرارة

يأالانصهاربمعندمعايوجداأنوالسائلالصلبللضكلين

يأمزجتإذافمثلا،.أيهمافيالحرارةدرجةتغيرعند

المادةحرارةدرجةفستكونمعا،والثلجالماءمنمقادير

عندهاينصهرالتيالنقطةهيالدرجةوهذهمئويا.صفرا

نقصها،أوالحرارةزيادةعدموعندالماء.فيهاويتجمدالثيج

مقاديرتبقىولهذاالماء.تجمدمعدلبنفسالثلجينصهر

الثلج،الثبينصهرماءلسخنوإذا.هيكماوالثلجالماء

الماء.يتجمدالحرارةانخفضتوإذا

مغاما،لخليطوالسائلالصلب،الشكلانيوجدوقد

بنوعالمدىهذاويتحدد.الحرارةدرجاتمنمدىضمن

الخليط.فيالنقيةالموادمنكلومقدار

منوبدلأتسخينها.عندالنقيةالموادبعضولاتنصهر

الغازية.الحالةإلىالصلبةالحالةمنمباشرةتتحولذلك

التيالعمليةبهذهتمرواليود،الجافوالثلج،والزرنيخ

إذاإلاالسائلةالحالةإلىتحولهايمكنولا.التساميتسمى

مغلق.إناءفىضغطتحتحفظت

التجمد.درجةأيضا:انظر

)يخرجيفورالتيالحرارةدرجةهيالغليانئقطة

نقطةوعندبخار.إلىويتحولالسائلعندها(فقاقيع

الضغطمعللسائلالبخاريالفغطيتساوىالغليان

علىالمبذولالضغطهوالبخاريوالضغط.الجوي

الضغطهذاوينتج.السائلأبخرةبوساطةالسائلسطح

درجةزيادةمعتزدادالتىالسائلجزئياتحركةعن

حرارته.

.الجويالضغطعلىمادةأيغلياندرجةوتعتمد

الجويالضغطأنأساسعلىالغلياندرجاتحسابوشم

يذكرمالم،باسكالكيلو3101.يعادلالبحرسطحعند

!سعنبالارتفاعالجويالضغطويتناقص.ذلكغير

الغليانلنقطالمقابلةالبخاريالضغطقيمفإنوعليهالبحر،

ذلكعلىوبناءبدورها.تتناقصالغليانلحدوثوالمطلوبة

عنالارتفاعزيادةمعتنخفضمامادةغلياننقطةفإن

عندالماءغلياننقطةفإن،المثالسبيلوعلىالبحر.سطح

علىم72تساويولكنهام001تساويالبحرسطح

البحر.سطحفوقم.0003ارتفاع

فيماسائلوضععند.الغليانفيالضغطيؤثركيف

بعضيتحول،السائلسطحفوقفراغمبرك،مغلقوعاء

هذاعنالنابخالضغطويس!ىبخار.إلىالسائلهذا

قي!ةوتثبت.البخاريبالضغطالسائلسطحعلىالبخار

السائل.ضغطمعتتساوىعندماالبخاريالضغط

الضغطعنيزيدالجويالضغطوكانالوعاءفتحولو

ويحتجز.الإطلاقعلىللسائلشيءيحدثفلا،البخاري

إلىيؤديمماالسائلسطحعلى،السائلبخارالهواءضغط

كانلوولكن.كبيرةبدرجةالبخاريالضغطثبات



فإن،البخاريالضغطمنأقلأومساوياالجويالضغط

البخارمنفقاقيعتتكون،الغليانوأثناء.يغليالسائل

يدفعوبهذا.السائلسطحوترتمإلىالسائلبداخل

سطحفوقالموجودالفراغمنويتسربالهواء،البخار

يمكنلاضغطهفإنالبخار،هذاتسربوبسبب.السائل

كله.السائلويتبخر،يثبتأن

حتىالغلياننقطةإلىالسائليصلأنضرورياوليس

الماءبعضبوضعالحقيقةهذهتوضيحويمكنكليا.يتبخر

يومفيللشمسووتعريضهالعمققليلوعاءفيالبارد

عن،الجويالضغطيزيد،الحالةهذهفي.الحرارةشسديد

فوقمحتجزاالماءبخاريبقىولذلك،البخاريالضغط

جزيئاتبعضتعطيالشمسحرأرةولكنالماء.سطح

الجويالضغطعلىللتغلبكافيةحركيةطاقةالبخار

جزئياتبدورهالهواءتيارجرفوإذاالهواء.إلىوالهروب

الماءمنإضافيةكمياتفإنبعيدا،البخارمنإضافية

ونتيجةالتبخر.عمليةسرعةوتزدادبخارإلىتتحول

فائقة.بسرعةالوعاءفيالماءيجف،لذلك

الغلياندرجاتتختلف.الغلياندرجاتتختلفلماذا

ربطقوةعنمامادةجزيئاتبينالربطقوةلاختلاف

بينالربطقوةزادتوكلما.الأخرىالموادفيالجزيئات

المادةلهذهالبخاريالضغطانخفضما،مادةفيالجزيئات

نقطةارتفعتما،لمادةالبخاريالضغطانخفضوكلما

.بشدةببعضبعضهاالماءجزيئاتترتبطفمثلا،غليانها.

ونقطةجدا،منخفضللماءالبخاريالضغطفإنولهذا

ترتبطلاالذيالنتيروجين،منالعكسعلىم001غليانه

فإنالماء،جزيئاتبهاترتبطالتيالقوةبنفسمعاجزيئاته

بكثيرأقلغليانهونقطةأعلىالبخاريضغطه

م(.5915.)-8

جزيئاتهابينجداقويةروابطبوجودتمتازالموادوبعض

درجاتجميععندبخاريضغطالغالبفيلهايكونولا

عاليةحرارةدرجاتعندتغليالموادهذه.اليوميةالحرارة

درجةعندالسائلةللصورةالذهبيتحولفمثلا،.للغاية

نقطةبينمام.708.2غليانهونقطةم،43.6401

هى،م535.51عندسائلإلىيتحولالذيالحديد،غليان

؟الحرارةدرجةالماءبمبخاربمالضغطالغاز،أملضا:انظر

البخار.

1183هـ،962)957-الدينهعين،نقطةابن

الغنيعبدبنمحمدبكرأبوالدينمعينام(.-232

بهاوسمعببغدادولد.متقنحافظمحدثإمام.البغدادي

ودمشقوحرانونيسابوربأصبهانوكذاكثير،خلقمن

465الدمنقل

من.ومكةودمنهوروخراسانوواسطومصروحلب

علىالمستدركوالمسانيدبمالكتبرواةفىالتقييد:مؤلفاته

وغيرهما.ماكولاابنإكمال

الهواءرطوبةعندهاتبدأالتيالحرارةدرجةالئدىئقطة

الهواء،حرارةدرجةمنأقلتكونأنإماوهي.بالتكثف

.%001النسبيةالرطوبةتكونعندمالهامساويةأو

الهواءمنالرقيقةالطبقةتكونعندماالندىويتشكل

.الندىنقطةتحتتكونلدرجةباردةللسطحالملامسة

وأالسطحعلىالندىوجودإلىالهواءتبريدويؤدي

منأعلىالندىنقطةتكونعندماالهواء،فيالضباب

ونقطةالهواءحرارةدرجةكانتوإذاالتجمد.درجة

علىالصقيعيتشكلفقدالتجمد،درجةمنأدنىالندى

ويحدثالهواء.فيالجليدبلوراتششكلأو،الس!

الهواءمنكبيرةكمياتتبردعندماوالسحبالضباب

.الندىنقطةتحتتكونلدرجة

الرطوبة.،الصقيع،الضباب،الندى:أيضاانظر

الترقيمعلاماتمنعلامةالرأسيتانالنقطتان

المقولالكلامقبلالعلامةهذهوتوضع):(هكذاترسمان

وأسرالملم،لكأفشيلنلملم:الرجلقالمثلمعناهفيماأو

تستحلم)إذا:قالأنهصؤ!ه!الرسولعنرويمثل:المنقول

ينقسممثل:المقسمالكلامبعدتوضعأوماشئت(،فاصنع

الكلامبعدأو.وحرفوفعلاسم:أقسامثلاثةإلىالكلام

والمالوالعلموالصحةالعقل:مثلتفصيلبعدالمجمل

كماشكرها.يحصىلاالتيالنعمهيتلك:والبنون

تحتملدعواك"إن:مثلإجمالبعدالمفصلقبلتوضع

عنالمقدمةفصلفيتستخدمكما:لملمأولها:ثلاثةأمورا

وأشرحأو،طويلاقتباسأو،قائمة:تتقدمهالذيالموضوع

تجاريةرسالةمقدمةبهاليختتمتستخدموقدتفسير،

ما.لموجزالرئيسيةالعناوينعقبأو،رسمية

الترقيم.:أيضاانظر

العقم(،الحيوان)استيلادالاستيلادانظر:الجئدن.ئقل

)الأممباب(.

شمخصجسمإدىالأشمخاصأحددمنصلالدمفقل

فيالتيعناصرهأوالدممحل،المنقولالدمويحلآخر.

حياةالطريقةهذهأنقذتوقد.مصابأومريضشخص

وفيالجراحةفيمهمادوراوتؤدي،الناسمنكثير

.الأخرىالطبيةالحالات

العشرين.القرنقبلقليلةدمنقلعملياتأجريتوقد

العصرفيتتمالتيالكثيرةالدمنقلعملياتتصبحولم
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فيالدم)رمز(فصائلاكتشافبعدإلاسهلةالحديث

لاندشتاينر،كارلوجدفقد.العشرينالقرنبدايات

وأسبابها،المناعةظواهرفيالباحث،الأمريكيالنسماوي

تميزفصائلأرلغإلىيقسمأنيمكنالبشريالدمأن

.أ،ب،أبو،:هيالفصائلوهذهو(،،ب)أ،بمالحروف

وتلقىمعينةفصيلةمندملشخصكانوءاذا.الدمانظر:

خطير.فعلردمنيعانيقدفإنه،أخرىفصيلةمندما

حالاتمنكثيرفشلسببالاكتشافهذاأوضحوقد

كثيرةفصائلالعلماءاكتشفالوقتذلكومنذ.الدمنقل

وأهـ()رالعاملوجودعلىتستندالتيتلكمثل،الدممن

نقلعلىالأنواعهذهتؤثرأنالممكنومن.وجودهعدم

.الدم

إلىا!لتبرعمنمباشرةيتمالدمنقلكانالبدايةوفي

لماضافةأم419عاممنذممكناالدمتخزينوأصبح.المتلقي

واليوم.الجلطةتكوينتمنعوكيمائياتمغذ،وسكرسترات

أكثرأويوفاوثلاثينخمسةلمدةالدمحفظيمكن

الحافظة.المحاليلباستخدام

وتشمل.مكوناتعدةمنيتكونمعقدنسيجوالدم

وكذا-الحمراءالخلايا-مثلصلبةمكوناتأسالمما

التى-واللويحاتالبيضاء،الدمخلايامنأصغرأعدادا

البلازماوتحتويالبلازما.يسمىأصفرسائلفىتتعلق

منتستخلصمغذيةوموادالبروتيناتمنأنواععلى

إذا،بأكملهالدمنقليتمأنويمكن.مجلطةوموادالطعام

معظمفإنكل،وعلى.الدممنكبيرةكميةالمتلقيفقد

.الدممكوناتمنمكونإلىفقطيحتاجونالمرضى

الأمراضبعضمعالجةفىالمكوناتبعض!نقلويساعد

وابيفماص(للنزيف)الاستعدادوالناعورالدمفقرمثل

.الدم

وأبأكملهالدمتمدالتى،الدمبنوكفيالدميحفظ

الحمراءالدمخلاياوتخزنتجمدأنويمكن.مكوناتهبأحد

استخدامإن.سنواتلعدة،أخرىومكوناتواللويحات

مساعدةمنتمكنواحدةتبرعكميةمنالدممكونات

المرضى.منعدد

تحددالدمنقليتمأنقبل.الدمنقليتمكيف

)أ،الفصائلحسبالمريضدمفصيلةالختبرفحوصات

نفسمنليكونالمتبرعدمأختياروشمرهـ(.أوو،ب،

نأمنالتأكديتم،التماثليمسمىاخروباختبار.النوع

فعلردفييتسببلنوالمتلقىبهالمتبرعالدماختلاط

ضار.

حاملعلى،الدممكوناتأو،الدموعاءوضعويتم

فيالدمويسيل.المريضمنأعلىمستوىعلىيوضع

الإبرةوتدخل.لمابرةمتصلبلاستيكىأنبوبفىثممصفاة

التيالدمكميةالطيبويقرر.المريضأوردةمنواحدفى

المريض.جسمدخولهوسرعةتعطى

يتلقىالذيالمريضبمراقبةوالممرضونالأطباءويقوم

منالمناسبغيرالنوعالشخصتلقىفإذا.بعنايةالعلاج

يؤديالإتلافوهذاالحمراء.الخلايايتلفالجسمفإنالدم

فورا.الدمنقليوقفلمماقاتلأوعنيففعلردإلى

خاصة،معديةأمراضابهالمتبرعالدمينقلأنويمكن

الإيدز.انظر:.نادرةحالاتفيالإيدز،أوالكبدالتهاب

ومنعالملوثالدممعرفةعلىالختبريةالفحوصاتوتساعد

نقله.

منالدممعظمجمعيتم.ويخزنالدميجمعكيف

ذراعوريدمنالدمالممرضةوتأخذاختياريا.المتبرعين

علىيحتويبلاستيكيكيسفيالدمويجمع.المتبرع

علىويصنفه،الدمبفحصالدمبنكويقوم.حافظسائل

معظمفيويقومرهـ(،أوو،،أب،ب)أ،الفصائل

وأبأكملهالدمكامليخزنثبم.مكوناتهبفصلالأحوال

منكافيةكميةلديهايكونانالدمبنوكوتحاول.مكوناته

لمقابلةالأنواعكلمنالكاملالدمومن،الدممكونات

المتوقعة.الاحتياجات

الدمفصادةتسمىبطريقةأيضاالدميجمعأنويمكن

فاصلخلالمنالمتبرعدمإمرارعلىالطريقةهذهوتنطوي

مكوناتمنأكثرأوواحدايفصملجهازوهو،الدمخلايا

الأخرىالأجزاءتعود،المطلوبةالمكوناتنقلوأثناء.الدم

الحالماعليهوبخلاف.المتبرعإلىمستمرةبطريقةالدممن

دمعشرحوالىفيهيسحبالذيالقياسى،التبرعفي

دمكلبهيسحبقدالدمفصادةبطريقةفالتبرع،المتبرع

ممكنوهذا.الدمخلايافاصلطريقعنمرتينعلىالمتبرع

إلىباستمرارتعودالخلايا،مكوناتومعظمالبلازما،لأن

.المتبرعجسم

منالدمبنكتمكنالدمفصادةطريقةفإنولهذا

تبرعمنالمطلوبالمكونمنأكبركمياتعلىالحصول

واحد.

خاصةمتطلباتبالدمالمتبرعينفىتتوافرأنويجب

المسحوبالدمالجسمويعوض.والوزنوالصحةبالعمر

لا،صحتهمعلىالمتبرعونوليحافظ.قليلةأسابيعخلال

منعددمضىبعدإلامراتعدةبالدميتبرعواأنيجوز

.مرةكلبعدالشهور

منالستينياتمنذ،الباحثونيعمل.الاصطناعيالدم

للدممحتملةبدائلمنعددإيجادعلىالعشرينالقرن

بعفتحملأنويمكن.الطارئالنقلحالةفيلاستخدامه

الهيموجلوبين-مثل-الطبيعيةوالموادالكيمائيات

الطيعي.للدمالأخرىالمهامتؤديلالكنها،الأكسجين
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الحالاتفي،الأياممنيومفىمفيدةالموادهذهتصبحوقد

.المفقودةالحمراءالدملخلايامؤقتكبديل،الطارئة

.الدم؟البلازما:أيضاانظر

.والمواصلاتالنقلانظر:.العامالئقل

مالكمنالممتلكاتلنقلقانونيإجراءالملكيةفقل

كالأرضتحريكهايمكنلاممتلكاتا!للكيةوتشمللاخر،

إعدادويتطلب.الشخصيةالملكيةتشملكماوالمبانى

امتلاكحقعلىودليلاالملكيةلنقلعقداالملكيةنقلوثائق

محامينبينمقسمةالقضاءمهنةإنوحيثالعقار.

نقلوثائقإعدادفإن،استشاريينومحامينللمرافعات

بعضوتسمحالاستشارييين.المحامينمهاممنالملكية

كما،الملكيةوثائقإعدادفيبالمحامينليسواهملمنالبلدان

الملكيةنقلوثائقإعدادمنوالبائعينالمشترينتمكن

ذلك.أرادواهمإنبأنفسهم

أولمعينسعرعلىوالمشتريالبائعاتفاقويعتبر

قابلاالمبدئيالاتفادتىهذاويعتبر،الملكيةشراءفيخطوة

تركالطرفينمنلأييمكنأنهأيالتعاقد()رهنللنقض

.عربوندفعللمشتريويمكن.وقتأيفيالصفقة

ولكلالعقد،انعقادعنديدفعمبلغ-القانونفيوالعربون

العربوندفعيفيدوقدعنهالعدولفيالحقالمتعاقدينمن

منمقدماجزءاعندئذويكون،النهائىالارتباطإثبات

الثمن.

إجراءالمشتريوعلى،البائعقبلمنالعقدويحضر

لهذامراقباستخدامويستطعللملكيةدقيقتمحيص

فيبعدفيماالعقدعنالتراجعيستيملاوهو،الغرض

وتعرفقبل،منيلاحظهالممساوئعلىعثورهحال

استجوابالمشترييستطعكما.المسجلةبمالنواقص

إيجارهم،عقدشروطمنللتأكدالعقارمستأجري

وقيودهاالملكيةحدودعنالبائعيسألأنأيضاويستطع

ملكيةإلىللعبورالملكيةاستخدامحق)أيالارتفاقوحق

كالتأمينالمصروفاتعنأيضايستفسرأنويمكن(،أخرى

واعتمادالبائعقبلمنالمقصودالتضليلحالوفيمثلا.

،قرارهلاتخاذالصحيحةغيرالمعلوماتعلىالمشتري

علىويجببعد،فيماالعقدإلغاءالمشترييستطجع

تحفظاتأيعنالمحليةالسلطاتيسألأنأيضاالمشتري

تؤثرقدحديديخطأوطردتىفتحمشاريعأوتخطيطية

عنالمحليةالسجلاتفيالبحثإلىبالإضافة،الملكيةعلى

.الأرضعلىالمتوجبةالنفقات

فيالموجودةالملكيةوصفالملكيةنقلوثيقةوتتضمن

هذهفيدقيقبشكلالملكيةوصفيجبلذلكالعقد،

ويخسرالعقدتوقيععندعربوناالمشتريويدفع،المرحلة

البيع.نفاذعدمفيتسببإنالعربونهذا

هيالمزايدةعدتالعلنيبالمزادالبيعحدثوإذا

.القبولهى،العلنيبالمزادالبائعمطرقةوإسقاطالعرض

الملكيةنقلخلاصةالبائعيعدالعقدتوقيعوبعد

عنملخصوهىبالعقدوردماحعسبللمشتريويسلمها

ت!ليمويجبللعقار،المشتريملكيةحقيظهر،الوثائق

الأرضكانتإذاأما.الملخصمعإليهاالمشارالوثائق

وسجلت.اثبتتالملكيةلأنللملخصحاجةفلا،مسجلة

واسعنطاقعلىالغربفيمستخدمنظامهوتورنزونظام

علىالمشترييحصلوعندما.الأراضىتسجيلفي

علىويجب.الملكيةنقلوثيقةمسودةيحضرالملخص

البيععمليةإتمامقبلالنهائيةالمراجعةببعضالقيامالمشتري

آخر،لشخصالملكيةلبيععقدوجودعدممنوالتأكد

للقيامالمناسبةالسجلاتفيالبحثالمشتريعلىويجب

فيجريمسجلةالأرضكانتإذاأما.المراجعاتبهذه

الأرضوتسلم؟التسجيلمكتبقبلمنرسمىبحث

المشتريويسجلالملكيةنقلوسيلةبوساطةالمسجلة

الجديد.كالمالك

توضعأي،توثقالملكيةنقلوثيقةعلىالاتفاقوعند

البائعيقدمثم.المشتريقبلمنالنهائيةالرسميةبصيغتها

دفعه.الواجبالمبلغمقدارالتكميلىالبيانفيهمبيئا

يحقالعقدإتماموبعد،الملكيةنقليتمالمبلغيدفعوعندما

عدافيماالبائعيمارسهاكانالتيالحقوقممارسةللمشتري

بعضارتكبتوإذاالعقد.فيعليهاالمتفقالتحفظات

دقيقغيرسجلاجعلتهاالملكيةنقلوثيقةفيالأخطاء

قبلمنإصلاحهاويمكنالمتعاقدةالأطرافلأغراض

المحكمة.

بالشيءاختصاصفمعناهالإسلامفىالملكيةنقلأما

وجهبأيفيهالتصرفمنصاحبهويمكنعنه،الغيريمنع

شرعي.لمانعإلاالتصرفوجوهمن

وأكالشراءمشروعبطريقالمالالشخصحازفإذا

منكلاكتسبمثلا،الميراثأوالوصيةأوالهبة

قبلها.موجودايكنلمجديداوصفاوالمالالإنسان

يكنلمأنبعدء،الشيلهذامالكاالإنسانفيصبح

مملوكاكانأنبعدالإنسانلهذامملوكاالمالويصبح

وهذا،بصاحبهمختصاالماليكونوحينئذلاخر.

إذاإلافيه،والتصرفبهالانتفاعلهيبيحالاختصاص

وأكالجنونالتصرفهذامنيمنعهشرعىمانعوجد

الوكالة.أوالوصايةأوالعته

قانونالعقار،،الارتفاقحقالعقد،أيضا:انظر

.نظامتورنز،؟لطابعا



بنماقناةتعبرباخرةللمحيطاتعابرةطائرةمنيهبطونركاب

ألامنةالسريعةالمواصلاتوتعتبر.المقاللةالصفحةوفيأعلاهالصورةفىأمامناكالتيبمحركاتمزودةمركماتاستخداميقتضىالحديثالنقل

صاعيا.المتقدمةالبلدانفىالسكانونشاطللاقتصادضرورية

والمواصلاتالنقل

والبضائعالأفرادنقلعمليةهيوالمواصلاتالئقل

الأماكنإلىالأفرادالنقلوسائلتأخذآخر.إلىمكانمن

التىبالبضائعلهموتأتيإليها،الذهابفييرغبونالتي

النقلوسائلفبدونفيها.يرغبونأويحتاجونها

التجارةوبدون،تجارةهناكتكونلن،والمواصلات

هيوالقرىالمدنوهذه.والقرىالمدنتكونيستحيل

تساهمالنقلوسائلفإنولذلك،الحضارةمراكزتقليدئا

.الحضارةقيامفي

بطئةالتاريخمراحلمعظمخلالالنقلوسائلكانت

علىمشيايسافرونالتاريخماقبلأقوامفكان،وصعبةجذا

علىأوظهورهمعلىبضائعهميحملونوكانوا،الأقدام

سنةحوالىوفي.الأرضعلىيجرونهاأورؤوسهم

نقلفيالحيواناتيستخدمونالناسبدأتقريئا.مق0005

تتكونالعرباتكانت.مق0003عاموبحلول.الأحمال

قدالشراعيةوالقواربمحركبدونعجلاتأربعمن

والمراكبوالعرباتالحيواناتباستخدامفبدأوا.اخترعت

قبل،ذيمنأكثروبسهولةأبعدأماكنإلىالأحماللنقل

.القرونمرعلىقليلاتحسنتالنقلوسائلسرعةلكن

بينالمحركبقوةتعملمركباتأولالخترعونأنتج

عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخر

النقلوسائلفيثورةبدايةالتطورذللثوسجل.الميلاديين

النفاثةالطائراتتحملفاليوم.اليومإلىمستمرةلاتزال

وتستطع.الصوتسرعةتفودتىأوتعادلبسرعةالركاب

تحملأنالعملاقةالشحنوسفنوالشاحناتالقطارات

العالم.أنحاءمعظمفيللمشترينالبضائعمنمنتظماسيلا

ملايينلعدةمريحةنقلوسيلةوالحافلاتالسياراتوتوفر

.الناسمن

أفادتقدالمحركذاتالمواصلاتأنمنوبالرغم

المشاكلبعضفيتسببتأنهاإلا،عديدةنواحمنالناس

وبذلكالطاقةمنكبيرةكمياتإلىتحتاجمثلافهىأيضا.

فيالسياراتتزدحمكما.العالمفيالطاقةمواردترهق

بطئا.السفريجعلمماالسريعةوالطرقالشوارعمنالعديد



الأنفاققطاراتمحطةفييقفقطار

مائيخليجعبرالركابتنقلطائرةسفينة

عوادممنالمنبعثالدخانفإن،ذلكإلىوبالإضافة

المشكلاتهذهأصبحتولقدالجو.يلوثالسيارات

متزايد.بشكلالحلصعبة

وتقومالنقلوسائلالبلدانبعضفىالحكوماتتمتلك

الحديدية.السككوشبكةالطيرانخطوطمثلبتشغيلها

وسائلكلالخاصالقطاعيمتلك،أخرىبلدانوفي

إلاوالمحليةالمركزيةالحكوماتتقومولاتقريبا.المواصلات

والجسور.الطرقوصيانةبتوفير

تطورهاوتاريخالنقلوسائلالمقالةهذهتناقم!

تعملالتيالحاضرةالنقلوسائلنظمإلىبالإضافة

التطوراتوآخرالمواصلاتصناعةتناقشكما.بالمحركات

والحربالترفيهمجالفيأيضاالمركباتوتستخدمفيها.

فىشرحتالاستخداماتوهذهالفضاء،واكتشاف

ركصب،البالونالجويهتجالقوات:مثلأخرىمقالات

الفضاء.رحلات،البحرية،الزوارق

النقلوسائلأنواع

المائي2-البري-ا:للنقلرئيسيةأنواعثلاثةتوجد

ذاتمركباتعلىأساساالبريالنقليعتمد.الجوي3-

والقطاراتوالحافلاتالسياراتوخصوصاعجلات

ير!كا!كي!!ءءو!،لأ
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التنمالأقصىفيالثلجيةالمركبة

منازلهمإلىالأطفاللنقلجاهزةالمدارسحافلات

المركباتأهموالقواربالسفنوتعتبر.والشاحنات

علىتقريباكليةبصورةالجويالنقليعتمدكما.المائية

.ئراتالطا

مركباتإلىالنقلأنواعمننوعكلتصنيفويمكن

المركباتومعظملها.محركلاوأخرىبالمحركتعمل

وأالديزلأوالبترولإماتستخدمبالمحركتعملالتيالنفاثة

فيعملمحركلهاليسالتيالمركباتأما.النفاثةالمحركات

بالقوىأوالحيوانأوللإنسانالعضليةبالقوىمعظمها

المتدفقة.المياهأوالرياحمثلالطيعية

التىالوسائلعنبالمحركتعملالتيالنقلوسائلتمتاز

بالثقة،وأجدر،أسرععادةفهي.عديدةبمزايالهامحركلا

الوسائلهذهمثلولكنأكبر.حمولةنقلعلىوأقدر

التصنيعباهظةبالمحركتعملالتيفالمركبات.مكلفة

وفىاستخدامها.فترةخلالمنتظمةصيانةإلىوتحتاج

.مساندةمصافقمنهانوعكليستلزمالأحيانمعظم

تستلزموالقطارات.الطرقتستلزموالشاحناتفالسيارات

.مطاراتإلىتحتاجوالطائرات.الحديديةالسككخطوط

المرافقهذهكل.وموانئمرافئإلىالسفنتحتاجكما

وسائلكلتحتاجكما.والصيانةالبناءتكاليففيباهظة

"*
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البمتسرطريقصالمضائعلسقلقديمةنقلوسيلة

الطو!يحملنبورمافيالنسوةهؤلاء.أنفسهم

الساء.موقعفيآحرينلعمالرؤوسهنفوق

والصحراويةالجبليةالمناطقمنكتيرفيالمضائعنقلفيئستحدمالتحملجوانات

الجمالالبدويستحدمأفعانستالىففي.الحديثةالطرقإلىلفتقرا!الاطهتسوعيرها

لنقل،ياكالمسماةالآسيويةالتيرادتستحدمليمالالعليا(،وفى)الصورةوا!تاعالال!لحمل

.(السفلى)الصورةالهملايالحمالوالوعرةالشاهقةالممراتحلالم!البضائع

فإنولذلك،طاقةمصدرإلىبالمحركتعملالتيالنقل

يجعلوالطاقةالمساسدةوالمرافقالمركباتتكاليفمجمل

جدا.باهظةبالمحركتعملالتيالنقلوسائل

المواصلاتوسيلةبالمحركتعملالتىالمركباتتعتبر

هذهتعتبركماصناعيا.المتقدمةالبلادفيالرئيسية

الناميةالبلادلمعظمالمدنمناطقفىللنقلوسيلةالمركبات

سكانمنالكثيرلكن.اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافي

أنوأععلىيعتمدونمازالواالبلادهذهفيالريفيةالمناطق

يستخدمهاكانوالتى،محركلهاليسالتىالنقل

السنين.آلافأومئاتمنذأجدادهم

وهوانتشارا،النقلوسائلأكثرهو.البريالنقل

.الأحيانمنكثيرفيوالمنالممبةالمتوافرةالوسيلة

الحافلاتتعمل.المحركذاتالبريالنقلوسائل

الثلجية،والمركباتالناريةوالدراجاتوالسيارات

هذهوكل،المحركطريقعنوالشاحناتوالقطارأت

خطوطوتعتبر.عجلاتعلىتسيرالبريةالمركبات

تعملالتى،المواصلاتمنآخرمهماشكلاأيضاالأنابيب

البحر.قاعفوقوأحياناالأرضفوقتستخدموالتيبمحرك

البريةالمركباتهيوالشاحناتوالحافلاتالسيارأت

فيمتنوعةنقلخدماتتوفيرفبإمكانها.الحديثةالأساسية

تمكنفالسيارات.جيدةطرقبهاتوجدالتىالمناطق

طريقوأييشاءونوقتأيفيالسفرمنالناس

محددةخطوطعبرالركابتحملوالحافلات.يختارون

شحنخدماتفتوفرالشاحناتأماوداخلها.المدنبين

الدراجاتيركبونالناسمنوالكثير.للبابالبابمن

وإلىمن،بمحركتعملالتيأوالعاديةوالدراجاتالنارية

العول.

توجد،الطرقعلىتسيرالتىالمركباتوبخلاف

الحديدية.السككخطوطعلىتسيرالتيالقطارات

خدماتتوفيرعادةالقطاراتتستطيعلالذلكونتيجة

وسائلتوجدولا،الشاحناتمثلللبابالبابمنالشحن

.الحافلاتمث!سفرهميواصلونالذينللركابمناسبة

منبكثيرأكبرحمولاتنقلتستطيعالقطاراتولكن

منأكثرركاباتقلأنتستطعكما.الشاحناتحمولة

.الحافلات

ولهذهالجليد.الثبأوفوقفتنزلقالثلجيةالمركباتأما

ويوجد.خلفيمتحركوخطأماميتانزلاجتانالمركبات

الناسويستخدم.المركبةفيدنجعبالطاقةالخطيمدمحركبها

الشماليةالمناطقفياساساللمواصلاتالثلجيةالمركبات

السنة.معظمالثلوجتغطهاالتىالقصوى

!!ءك!ي+!

،!
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الأنابيبأنمعنقلوسيلةالأنابيبنقلخطوطتوفر

فوقالانابيبخطوطمعظم.وتمتدتتحركلانفسها

المائية.والممراتالأنهاريجتازمنهابعضاولكن،الأرض

وخاصةوالغازاتالسواثلأساساالأنابيبخطوطوتنقل

،بالمحركتعمل،مضخاتوتدفع،الطبيعيوالغازالنفط

الانابيب.عبرالغازأوالسائل

علىالسيريعتبر.لهالامحركالتيالبريالنقلوسائل

البدائيةالوسائلومن.الأولىالبدائيةالانتقالوسيلةالأقدام

وكذلكالظهور،أوالرؤوسعلىالأحمالنقلأيضا

المستخدمةالحيواناتوتسمىلنقلها.الحيواناتاستخدام

الجمالوتشمل،النقلحيواناتأودوابالغرضلهذا

الدوابوتستخدمواللاما.والثيرأنوالخيولوالفيلةوالحمير

تلكوتشمل.الحديثةالطرقإلىتفتقرالتيالمناطقفيأساسا

.والغاباتالجبليةوالمساحاتالصحارىمنالكثيرالمناطق

ذاتمركباتلتحريكالعضليةقواهمالناسيستخدم

والعرباتوالدراجاتالجر()عرباتالكارةمثل،عجلات

صغيرةمر!صةهيوالكارة.البديكابتسمىالتيالدارجة

.مفتوحوسقفأرلغأوعجلتينذيصندوقشكلفي

أما.يناسبهماحعسبيجرهاأويدفعهاأنللمرءويمكن

الرأكبيحركهماعجلتينذاتمركباتفهيالدراجات

الأوروبيةالبلادفيالناسمنوالكثير.دواستينباستخدام

وتشبه.أعمالهموإلىمنالدراجاتيركبونوالامميوية

عجلتينذاتولكنهاالعاديةالدراجاتالركابدراجات

فيركابمقطورةلهاأنكما.واحدةمنبدلآخلفيتين

كسياراتالركابدراجاتوتستخدم.الخلفأوالأمام

الاسيوية.البلادبعضفيمدارسوكحافلاتأجرة

وسيلةالحيواناتتجرهاالتي)الكارات(العرباتوتعتبر

البلادمنلكثيرالريفيةالمناطقفيرئيسيةمواصلات

أما.الثيرانأوالحميرأوالكلابالعرباتهذهوتجر.النامية

نقلفتستيمالأربعالعجلاتذاتالكبيرةالعربات

مثلالقوةبالغةحيواناتبوساطةتجرولذلك،ثقيلةأحما!

.الجرارةوالخيولالثيران

والسفنالقواربعلىالمائيالنقليعتمد.المائيالنقل

الأنهارفيأساساالقواربالناسيستخدم.والأطواف

وتقوىأكبر،مركبةفهيالسفينةأما.والبحيراتوالقنوات

عائمسطحفهوالطوفوأما.المحيطاتفيالإبحارعلى

البراميل.أوالأشمجاركجذوعموادمنمصنوع

فيالسفنمعظمتعمل.المحركذاتالمائيالنقلوسائل

البحارمياهفوقالشحنسفنوتبحر.الشحنبضائعنقل

بعضوتعمل.العربوبحرالمتوسطالأبيضالبحرمثل

البحيراتمثلكبيرةداخليةمائيةممراتفوقالشحنسفن

الشمالية.أمريكافيالعظمى

أنواغاولكنالركابنقلفىالسفنمنقليليختص

محليا.الركابتحملالمحركاتذاتالقواربمنمختلفة

لهالأنالبضائعشحنفيالسحبزوارقبعضوتستخدم

أحمالذاتمراكبسحبمنممكنهاقويةمحركات

،كبيرةأطوافالواقعفيهيالمراكبوهذه.ثقيلة

منهاالاخرالبعضولكن.دفعهأوسحبهيتحتمومعظمها

وتستخدم.الذاتيةبقوتهالحركةمنتمكنهمحركاتله

المائيةالممراتعبرالبضائعشحنفيأساساالمراكب

الداخلية.

ذاتالمركباتأبطأمنعموفاوالقواربالسفنوتعتبر

مائيتينمركبتينتطويرمنتمكنواالمهندسينولكن.المحرك

السفينةوتنزلج.المائيةوالطائرةالطائرةالسفينةسريعتين

مركبةاوالمائيةالطائرةأما.مزالجعلىالماءفوقالطائرة

تكونهاهوائيةوسادةعلىالماءفوقفتطجرالهوائيةالوسادة

الطائرةالسفينةولكون،المركبةداخلأكثرأوقويةمروحة

الانطلاقتستطيعفإنهاالماء،خارجتسيرالمائيةالطائرةأو

محركقوةذاتأخرىمائيةمركباتمنأكبربسرعة

أصغرالمائيةوالطائراتالطائرةالسفنمعظمولكن.مماثلة

لنقلأساساتستخدمف!.المحيطاتعلىتسافرأنمن

والطائراتالطائرةالسفنبعضوتستخدممحليا.الركاب

الداخليةالمياهعبرالبضائعشحنفيحجماالأكبرالمائية

والساحلية.

تلكتشمللها.محركلاالليالمائيالنقلوسائل

وقواربالكنووزوارقالشجريةالزوارقالمركبات

الناسويستخدم.والأطوافالشراعيةوالقواربالتجديف

الكنووزوارقالشجريةالزوارقلدفعوالدواساتالمجاديف

التجديف.وقوارب(بالمجدافيدفعصغيرخفيف)قارب

تحريكويمكن.الرياحفتحركهاالشراعيةالقوأربأما

الأشرعةأوالخشبيةالأعمدةأوالمجاديفبوساطةالأطواف

المائية.التياراتأو

العريضالقاعذاتالشراعيةالقواربوتستخدم

الشرقفيالبضائعلنقلواسعنطاقعلىالتجديفوقوارب

وتعرفالينكهناكالشراعيةالقواربوتسمى.الأقصى

قواربفيالأشرعةعدديصل.بالسامبانالتجديفقوارب

001وزنهايبلغحمولةوتستطئشحن،خمسةإلىالينك

ولكن،خفيفةبضائعفتحملاسممبانمعظمأما.متريطن

نقلمنتمكنهاأشرعةلهاحجماالأكبرالسمبانمنالكثير

وآسياإفريقيافيالمداريةالغاباتوفيأكبر.حمولات

وأالشجريةالزوارقالقرويونيستخدمالجنوبيةوأمريكا

سكانيستخدمكماالأنهار،علىنقلكوسائلالأطواف

الجزر.بينللسفرالشجريةالزوارقتلكالهادئالمحيطجزر

ومجاديف.بأشرعةمزودالزوارقهذهوبعض
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دوراتؤديالمروحيةالطائراتفإنولذلك.الركابمنمركباتعلىتامشبهاعتمادايعتمد.الجويالنقل

،المناورةعلىقدرةأكثرولكنها،الجويالنقلفيثانوئاغيرالمركباتأما.الطائراتوخصوصابالمحركاتتعمل

عملياتفيتستخدمفهي.خاصةاستخداماتولهابالوناتأوومناطيدالشراعيةالطائراتمثلبمحركالمزودة

.الغاباتحرائقمكافحةوفىالإنقاذ.للترفيهفتستخدمالساخنالهواء

تاريخيةنبذةولا.العالمفينقلوسيلةأسرعالطائراتتوفر

تطير.الصاروخيةالفضائيةالمركباتسوىسرعةيفوقها

!كلالموا!رتتطورت.التاريخلمحبلماعمورو008بينتترأوحبر!ةاكبيرةالطائرات

حتىاستمرتالتيالتاريخقبلماعصورخلالبطيءالخاصةالطائراتمعظمتعمل.لمماعةكم/أ0002

هذهمعظمخلإلالناسكان..مق0003عامحوالىوتداربالبتروليعملبمحركالقديمةالطائراتوبعض

وجمعوالاسماكالحيواناتصيدعلىيعيشونالفترةتقريبافجميعهاالحديثةالطائراتأما.الدافعةبالمراو!

ذاتولامركباتدوابلديهميكنولم.الفطريةالنباتاتبالمحركاتتعملالخاصةالطائراتبعضإلىبالإضافة

الأقدامعلىسيرايسانروناولسطن.طرقولاعجلاتبسرعةقيالعوش!فوقالنفاثاتوتطورت.النفاثة

وأظهورهمعلىمربوطةوأمتعتهمأطفالهميحملونوهمساعةكم/2)004بصرعةأي،الصوتسرعةتفوق

واحدإنسانقدرةتفوقالتيالأحمالوكانت،رؤوسهمأبر.بالرىلفقلالطائراتصذه!عفىتخصصتقريبا.

.اثنانفيحملهاخشبيةأعمدةعلىتربطالتيالحمولةمنفقطصغيراجزءاإلاتحمللاالطائرات

أنهالتاريخقبلماإنسانتعلمالوقتمرورومعا!شأسسعار!انولذلكالظر.أوالسفينةتنقلها

مصنوعةصاج!قالأرضعلىالأحمالبربالإمكانالثمينةالبضائععلىالشحنويقتصر.جذاباهظةالجوي

أىأوالجلودأوا!الأعمدةأوالثجرتوعمنالمعداتالبضائعهذهوتشمل.العطبوالسريعةوالخفيفة

أكثر.وفيأوشسخصويجرهثقلايححلأنيمكنشيء.الطبيعيةوالزهورالإلكترونية

ذاتالمزالجيصنعونالناسبدأالتاريخماقبلعصورأواخر،المحركذاتكالطائراتالمروحيةالطائراتتعمل

تلكمنأكثربسهولةالأرضعلىتتدحرجالتيالبكراتالعسرعةبنفستستطحإلطيرانولاحجماأصغرولكنها

بكراتهاكانتإذأخصوصئا،،بكراتلهاليسالتىالعددنفسحملتستطيعلاأنهاكما.المدىنفسوإلى

العضليةالقوىع!تقريباحميعهاتعتمدالقديمةالعصورحلالوالأفرادالمصائعلقلولمبائلكانتعصورفيالمواصروت

منكثيرفيتستحدممشابهةوسائلومارالت.أسملمصور-أسسائلاهذهوبعضالحيواد.المالىدعادلإطقالتاريحقبلما

التمحريالرورق

الحملعمود

اهلزلحة
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مزالجالناسصنعالشمالأقصىمناطقوفي.مشحمة

والثلج.الجليدعلىتجريبكراتذاتخفيفة

شرقأقوامكانتتقريبا..مق0008عاموبحلول

فيالاستقراروبدأتالزراعةطورتقدمختلفةأوسطية

المستوطناتهذهبينالتجارةوبدأت.دائمةمستوطنات

أفضل.مواصلاتوسمائلإلىالحاجةفنشأتتتطور،

فيللعملترويضهماتمأنبعدوالثور،الحماروساعد

0005عامبينالناسوبدأ.الحاجةهذهسدفي،الزراعة

حملفيوالثيرانالحميراستخدامفى.مق035و.

لكيالحيواناترباطاخترعواتاليةخطوةوفى.الأثقال

الحميرباستخدامالأفرادفتمكنالمزالشجرفيتستخدم

قبل.ذيمنأكبرحمولاتنقلمن،والثيران

خلالالمائيةالمواصلاتتطويرفىأيضاالناسبدأ

الشجرجذوعمنالأطواففصنعوا.التاريخقبلماعصور

الشجريةالزوارقصناعةتعلمواذلكوبعد.والقصب

جميعضيق(.وكانتخفيفطويل)زورقالكنووزوارق

الأعمدةأوالمجاديفبوساطةتدارالأوليةالمركباتهذه

كانتأنهاغير.والبحيراتالأنهارفيوتستخدمالخشبية

.المحيطاتعبرالسفرعلىتقوىلابحيثهشة

..مق0035عامحوالى)الدولاب(العجلةاخترعت

الشرقفيالرافدينبلادفيالأرجحعلىذلكوكان

عامحواليالشراعيةالسفنالمصريونواخترع.الأوسط

ذاتالمركباتأحدثتالتاليةالقرونوخلال..مق0032

النقل.وسائلفيثورةالشراعيةوالسفنالعجلات

الرافدينبلادفيقامت.العريقةالحضاراتأولى

وانتشرت..مق0003و0035عاميبينومصر

امتدادعلىغرباالمركزينهذينمنتدريجياالحضارة

الشراعيةالمراكبوأدت.المتوسطالأبيضالبحرسواحل

أفكارالبحررحالةنقلفقد.الحضارةانتشارفىحيويادورا

تطوراالأقلللمجتمعاتالمتحضرةالثقافاتومخترعات

وازدهرت.المتوسطالأبيضالبحرفىإبحارهمأثناء

عامحواليمنذالمبكرةالمتوسطالأبيضالبحرحضارات

الفترةهذهوخلالالميلاد.قبلالسادسالقرنإلى00.3

ذاتوالمركباتالشراعيةالمراكبفيالتحسيناتأدت

.المواصلاتفيالرئيسىالتقدمإلىالعجلات

عامبحلول.الشراعيةالمراكبفيالمبكرةالتطورات

شراعيةمراكببناءتعلمواقدالمصريونكان..مق0003

علىالسفنهذهبعضأقدمتبحيثالإبحار،علىتقوى

فيالأحمروالبحرالمتوسطالأبيضالبحرفيالإبحار

الحاديوالقرن.مق0002عاموبين.قصيرةتجاريةرحلات

أكبرسفناأخرىأوسطةشرقأقوامطورتالميلادقبلعشر

كانالميلادقبلعشرالحاديالقرنوبحلول.وأقوى

للبحرالشرقيةالسواحلامتدادعلىعاشواالذينالفينيقيون

السفنمنكبيرأسطولبناءمنتمكنواقدالأبيفالمتوسط

الأوانيمنالبضائعكلفيوتاجرواأسبانيا.إلىالتجارية

منمنهوعةأخرىبضائععلىللحصول،المواشيإلىالخزفية

المتوسط.الابيضالبحرسواحلطولعلىتقعالتيالموانئ

القديمة.العصورطوالوصعبابطيئاالبحريالسفرظل

كانوالذلكونتيجة.الملاحةأجهزةإلىالملاحونافتقرفقد

السفنوكانت،اليابسةمنالبصرمرمىعلىعادةيظلون

الملاحونفكان،الدفةإلىتفتقركانتلأنها،القيادةصعبة

السفنلأوائلكانفقد.الرياحباستغلالسفنهميوجهون

الخلف.منالرياحتهبعندمافقطبكفاءةتعملأشرعة

عك!سالإبحارأثناءجيداتعملالأشرعةهذهتكنولم

للتجديففرقالسفنمنالكثيرلدىفكانتالريحاتجاه

.الرياحفيهاتركدالتيالأوقاتفىالمركباتلتحريك

الجائزمن.العجلاتذاتالمركباتفيالمبكرةاللطورا!

علىتساعدكبكراتالشجرجذوعاستخداميكونأن

فقد.العجلةاختراعإلىأدىقدالثقيلةالحمولاتتحريك

عجلاتذاتمركباتأولالرافدينبلادسكانصنع

لمالمركباتهذهولكن..مق0035عامحوالينعرفها

انتشرتثم..مق0003عامبعدإلابكثرةتستخدم

انتشاراالعجلاتذاتوالمركباتالعجلاتصنعطريقة

عامحواليالهندإلىوصلتحتىالرافدينبلادمنبطيئا

إلىثم..مق0041عامأوروباإلىثم..مق0052

..مق0013عامحوالطالصين

ذاتعرباتهيالعجلاتذاتالمركباتأولىكانت

عامحوالىيجرها،أصبحثم،الثيرانتجرهاعجلاتأربع

كانتالأخدر.يسمىالحماريشبهحيوان..مق0003

منمصنوعخشبىقرصمنتكونالمركبةفىعجلةكل

لكىالعجلاتصانعوكان.مستطلةخشبيةألواحثلاثة

خشبيةبدعائمأطرافهامنمعاالألواحيربطعجلةيصنع

ليشكلالأركانعندذلكبعدالمربعيدورثممربعا.ليكون

دونيحول،الثلاثةالأجزاءذو،التركيبهذاكانقرصا.

البدائيةالعرباتوكانتتماما.دائريةالعجلاتتصبحأن

اضطرتوربما،السلحفاةبسرعةالطريقعلىتتدحرج

.الإصلاحاتلإجراءمراتعدةللتوقف

يستخدمونالأمرأولفيالرافدينبلادسكانكان

..مق0003عاموبعد.جنائزيةكعرباتأساساالكارات

قواتتحملالأخدريجرهاالتيالكاراتأصبحتتقريبا،

استخدمتالوقتمرورومع.للحربالرافدينبلاد

والرمالالحبوبوحمل،الركابنقلفيالكارات

وأالمزالجعلىتحميلهايصعبالتيالأخرىوالبضائع



والمواصلاتالنقل474

والدوابالمزالجمنافسةعلىتقدرلمولكنها.الدواب

.العجلاتتصميمتحسنحتى

صلبةخشبيةقطعثلاثتصئمنالعجلاتاستمرت

051و.0002عاموبينتقريبا،..مق0002عامحتى

تصلالتيهيوالبرامق.البرامقذاتالعجلاتظهرت..مق

ومحورإطارمنتتكونوكانتومحيطها،الدائرةمركزبلأ

علىيصنعالثلاثةالأجزاءهذهمنجزءكلوكان.وبرأمق

سلاسةأكثرحركةالبرامقذاتالعجلاتوفرتوقد.حدة

أصبحتكما.الصلبالخشبمنالمصنوعةالعجلاتمن

كانالعجلاتمنالنوعهذاأنوالأرجح.وأسرعأخف

الحربية.المركباتأجلمنالأمرأولفييصنع

برام!قذاتعجلاتالحربيةالمركباتلهذهكان

الخيولروضتفقدجرها.الخيوللتستطعخفيفة

يتسنلمولكن..مق0002عامبحلولللركوب

المناسبالفرسطقملأن،كبيرةحمولاتلجراستخدامها

ذلكفىالمستخدمالطقمفإنبعد.اخترعقديكنلم

كانفإذا.للحصانالهوائيةالقصبةعلىيضغطالوقت

،الحيوانيمئتنفسالطقمكانثقيلاحملايجرالحصان

بسهولة،خفيفةحربيةعربةجرحصانبمقدوركانبينما

والمستخدمةالخيولتجرهاالتي،العرباتأصبحتوبذلك

القديمة.العصورمركباتأسرع،للمحاربينأساسا

القرنأثناءالإغريقبلادأصبحت.القديمةاليونانبلاد

فقد.المتوسطالبحرمنطقةفيالرئيسيةالقوة.مقالخامس

بدأهاالتيالبحريةالتجارةفىالإغريقتوسع

وزادواالساريتينذاتالسفنبناءابتكرواكما.الفينيقيون

أربعة.إلىواحدمنالأشرعةعدد

ببراميلبلادهامنالإغريقيةالشحنسفنأبحرت

هذهتبادليتمفكانوالخمر.الزيتونزيتمنضخمة

مختلفمنالأخرىوالحبوبالقمحمقابلفيالمنتجات

وكانتالأسود.والبحرالمتوسطالأبيضالبحرموانىء

الغذاءكانالقمجعلأن،للإغريقالأهميةبالغةالحبوبتجارة

نأالإغريقعلىوكان،القديمةالعصورأثناءالرئيسي

سفنمنالكثيرولكن.منهحاجتهممعظميستوردوا

القراصنة.مراكبأوالأعداءعليهايستوليكانالإغريق

منوبالرغم.العواصفأثناءيغرقمنهاالكثيركانكما

يكفىبمالبلادهاتقريباعامكلتعودالسفن!صانتذلك

آخر.لعامالمجاعةلتفادي

ولمساعدت.التقدمبالغةحضارةالإغريقأنشألقد

ومعغربا.الإغريقيةالحضارةنشرفىالتجاريةسفنهم

الشحن.وعملياتالتجارةازدادتالحضارةانتشار

003حوالييوجدكانالميلاد،قبلالخامسالقرنفبحلول

عدةوكانت،المتوسطالأبيضالبحرسواحلعلىميناء

العصورمركبات

القديمة

وسائلأوسعوأصبحتالميلاد.قهلالرالعالقردأثاءالتراعيةوالسفرالعحلاتداتالمركباتاخترعت

المواصلاتمنسابقةأشكالاستخدامفياستمرالاسم!الكتيروأممى.القديمةالعصورخلاأ!انتشاراالمواصلات

اضحميل.احيواناتمتل

العحلاتداتالأترسكا!ةالمركة

ءهـ!م!-لم--

ع*كاء3

لأهـ

المصريةالتحميلحيواناتصبر-لأ
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البحرتقطعالبلدانمختلفمنالتجاريةالسفنمنالاف

وذهابا.جيئة

أقوىمنواحدةالرومانحكم.القديمةروما

قبلالثانيالقرنمنالقديمالعصرفيالإمبراطوريات

الإمبراطوريةوشملت.الميلاديالخامسالقرنإلىالميلاد،

الأبيضللبحرالمتاخمةالأراضيجميعذروتهافىالرومانية

وشرقاالبريطانيةالجزرحتىفممالأامتدتكما.المتوسط

إمبراطوريتهمعلىالحفاظأجلومن.الخلئالعربيحتى

.التقدمبالغةطرقشبكةالرومانشيدمتماسكةالشاسعة

بكثير.الرومانعصورقبلالطرقبنواقدالناسكان

سكانبدأتقريباالميلاد.قبلعشرالحاديالقرنفبحلول

شبكةالفرسوبنى،الرئيسيةمدنهمبينالطرقإقامةالصين

معظمولكنالميلاد.قبلالسادسالقرنأثناءمشابهةطرق

ترابية.مساراتمنأكثرتكنلمالمدنبنالأوليةالطرق

.المعبدةالطرقمنموسعةشبكةأكبرأقاموافقدالرومانأما

أوستةخمسةإلىتصلالرومانيةالطرقأفضلوكانت

منطبقاتعدةمنمكونةقاعدةلهاوكانعرضا.أمتار

بالطوبتعبدالطرقوكانت.والحصىالمطحونالحجر

رئيسيةبصورةطرقهميستخدمونالرومانوكان.الحجري

أيضاعملتالطرقولكن.الحربيةوالمعداتالقواتلنقل

الذينالسعاةفكانوأقاليمها.رومابيناتصالكحلقة

لنقلالطرقيستخدمون،الخيولتحرهاكاراتفيينتقلون

كانالميلاديالثالثالقرنوبمجيء.الحكوميةالرسائل

بكلروماتربطالمعبدةالطرقمنكم08!...منأكثر

تقريبا.إمبراطوريتهامنجزء

جرمانيةقبائلغزتالميلاديالخامسالقرنوأثناء

الدماروأصاب.الغربيةأوروبافيالرومانيةالأراضيمعظم

القليللكن،اللاحقةالقرونخلالالرومانيةالطردتىأغلبية

.أسطولأكبرأيضاالرومانأنشأوقدمستخدما.بقيمنها

معظمرومالمدينةتوفربحيثالرومانيةالشحنسفنمن

.الحبوبمنحاجتها

التيالوسطىالعصورجاءت.الوسطىالعصور

عشرالسادسالقرنحتىالخامسالقرنمندامت

والمائية.البريةالمواصلاتفيكبيرةبتحسينات،الميلادي

ثلاثةبسبببعيدحدإلىالتحعسيناتهذهنتجت

الصلب،الحصانرقبةطوق،هيملحوظةابتكارات

ولايعرف.الأفقيالعربةوعمود،الحديديةالحصانوحدوة

،الأجهزةهذهابتكرتوأينمتىالدقةوجهعلىالباحثون

القرننهايةقبلأوروبافيظصتالثلاثةالابتكاراتلكن

.الميلاديعشرالحادي

.الميلاديالتاسعالقرنفيالصلبالحصانطوقظهر

طقملهايوضعالابتكارذلكاستخدامقبلالخيولوكانت

إذاالحصاناختناقإلىيؤديكانمماالرقبةحولفرس

ثقليحولفأصبحالصلبالطوقأما.ثقيلةحمولةجرما

بذلك،الخيولفأصبحت،الحصانأكتافإلىالحمولة

أربعمضاعفثقلسحبعلىقادرةرقبتها،حولالطوق

قبل.ذيمنمراتخممرأو

عامحواليأوروبافيالحديديةالحصانحدوةظوت

منتعانيحدواتبدونالتيالخيولفكانت.م009

أما.طويلةمسافاتإلىسافرتماإذامتهتكةحوافر

منالحصطنحوافرعلىفحافظت،الحديديةالحدوات

منوأسرعأبعدالسفرمنالحيوانمكنتوبذلك،الأذى

قبل.ذي

عشرالحاديالقرنفىللعربةالأفقىالعمودظهر

.الخيولمنمجموعاتتجرهاأنللعرباتفأمكنالميلادي

مقدمةفيمحورعلىتدورعارضةالأفقيالعمودوهذا

بذلكوهي.الخيولمنمجموعةأربطةبهاتوثقالعربة

الجهازهذافبدون.الخيوللدىالسحبقوىتعادل

انقلابها.إلىيؤديقدمماتوازنهالفقدالعربةتتعرض

والعمودالحديديةوالحدوةالحصانطوقابتكارأدى

الخيولمكنتفقدالبر.بطريقالتجارةانتعاشإلىالأفقي

أبعدولمسافةالثيرانتجرهللذيمساوثقلسحبمن

مضاعفة.وبسرعة

الخيلتجرهاالتيالمركباتلصرعةفيالازديادشجع

ولكن.الركابلنقلأوسعنطاقعلىالعرباتاستخدام

ولذلك.المطاتكثرةبسببمرهقاكانالعرباتركوب

مركباتبصنعالمعضلةتلكمعالجةالعرباتصانعوحاول

وفرتالاهتزاز،لمقاومةمحاور()علىتعليقأنظمةذات

تكنلمالمركباتتلكلكن.المطباتضدالوسادةمننوعا

العصورفىالناسمعظمظلولذلك،الناسمنللأغنياءإلا

الخيلظهورعلىأوالاقدامعلىسيراإمايسافرونالوسطى

الماضي.فيالناسيفعلكانكماتماما

العصورخلالكبيراتطوراالسفنوبناءتصميمتطور

السادسالقرنفيالمتوسطالبحرومنطقةاسياففى.الوسطى

وهذاالاتيني(،الشكلالمثلثالشراعاستخدمالميلادي

السفينةتبحرعندماحتىللعملتوجيههيمكنالشراع

!لوامئالانتشارالشكلالمرلغالشراعبعكسالرياحعكس

بالدفةتعملسفينةأولأوروبافيظهرت.الوقتذلكفي

عشرالرابعالقرنفيمؤخرتهافيالتوجيهمجاديفمنبدلآ

أكبرسفنلتوجيهالدفةالمشخدأمبالإمكانفأصبح.الميلادي

عشرالخامسالقرنوفي.بالمجدافتوجهالتيمنبكثير

مضاعفةبأحجامسفنإنتاجفىالسفنصانعوبدأالميلادي

بالدفة،تعملالسفنهذهكلسابقتها.كانتعنمراتأربع

الأقل.علىألشرعةوثلاثةصوارثلاثةلمعظمهاوكان
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الوسطى.العصورأثناءالملاحةأجهزةأيضاوتطورت

قيادةمنالبحريةالبوصلةباستخدامالملاحونتمكنفلقد

لاحيث،بالغيومملبدةالسماءتكونعندماحتىسفنهم

للملاحة.والكواكبوالنجومالقمرمواقعاستخداميمكن

فيالتقدمساعدالميلاديعشرالخامسالقرنأواخروعند

عبرطويلةبرحلاتالقيامعلىالملاحةوأجهزةالسفنبناء

.المحيطات

عشرالخامسالقرنينأثناءالبحار.عبرالتوسععصر

كريستوفرأمثالمكتشفونقامالميلاديينعشروالسادس

دريك،فرانسيسوالسيرماجلانوفرديناند،كولمبوس

الرحالةوصل.المحيطاتعبربرحلات!ووشئ

بعدوفيما،والجنوبيةالشماليةوأمريكاالهندإلىالأوروبيون

الحضارةفيالتوسعهذاولكنونيوزيلندا.أسترالياإلى

فبرغم.السنينمنمئاتعدةاستغرقالأوروبية

بطيئاالمحيطاتعبرالسفرظلالسفنبناءفىالتحسينات

جدا.

القرنخلالبسرعةتزدهرالمحيطاتعبرالتجارةبدأت

شحنسفن،السفنصانعوأنزلفقد.الميلاديعشرالسابع

الكبرىالسفنواحتاجت.المتزايدةالتجارةلتستوعبأكبر

زرادةعلىالإضمافيةالأشسرعةفساعدتأكثر،أشرعةإلى

كانالميلاديالتالمئكلشرالقرنأواسطوبحلول.السرعة

شراعا35إلىيصلماالتجاريةالسفنأسرعلدى

الشراعيةالسفنهذهفأصبحتبمعقدة02بلغتوسرعتها

الساحلعلىنيويوركمدينةمنالإبحارعلىقادرةالسريعة

الجنوبيةأمريكاحول،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالشرقى

تتراوحمدةفيالغربيالساحلعلىفرانسيسكوسانإلى

يستغرقفكانالبريالطريقأماشهور.وأربعةثلاثةبين

.المدةهذهضعف

السابكلشرالقرنبمجيء.الداخليالنقلتطور

تجرهاالتيالعرباتيستخدمونالناسمعظمكان،الميلادي

كانوامانادراولكنهممحليا.البضائعلنقلالخيول

.للطرقالرديئةالحالةبسبببعيدةلمسافاتيستخدمونها

الوسائلهي،والمراكبالخيولتجرهاالتيالقواربفظلت

أواسطحتىالمدىالطويلةالداخليةللمواصلاتالرئيسية

المراكبتجرالحيواناتكانت.الميلاديعشرالتاسعالقرن

.والقنواتالأنهارضفافامتدادعلىبصعوبةبالحبال

العصورأواخرمنذأوروبافىالقنواتمئاتأنشئت

عامففى.الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلحتىالوسطى

بالبحرلونيابحيرةلربطأيرلندافىقناةشقتام742

لشحنالأولىالقنواتانشئتبريطانياوفى.نيوريعند

المدنإلىالمناجممنزهيدةبتكلفةالحجريالفحم

حيثبردجواترقناةافتتحتأم761عامففي.الصناعية

العمورفيالمواصلات

والمبكرةالحديثة

ي!طويلةلرحلاتالقيامعلىقادرةسفنايبنونالأوروبيودأحد،الميلاديعحثرالحامسالقردسابتداء

التامنالقرنوأوائلالسابكلشرالقرنأواحرفيأوروبا!يالخيلتجرهاالتىالعربةاستحداماتسعكما.المحيطات

.أقدممواصلاترسائلاستحدامفيمتلاكالصيرالعالمسأحرىأحراء!ىالناساستمربينماعشر.

الإبحليريالحليون



يكنولممانشستر.فيبالمصانعوسليفيالمناجمربطت

تحملكانتالتيالقنواتبدونتنجحأنالصناعيةللثورة

القرنأربعينياتوبحلول.والبضائعالثقيلةالخامالمواد

الحديديةالسككفيالتوسعأدىالميلاديعشرالتاشع

أصبحتفقد.القنواتعلىالحركةاضمحلالإلى

خلالمنأكبربسرعةالبضائعتنقلالحديديةالسكك

.الخطوطمنعريضةشبكة

فرنساأنشأت،الميلاديعشرالثامنالقرنخلال

.الرومانعصورمنذالبناءجيدةمعبدةطرقاوبريطانيا

العملانتهىالميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطوبحلول

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيرئيسيسريعطريقأولفي

مدنيربطالطريقهذاوكان.القوميالطريقوالمسمى

كانولكنه.إلينويبولايةوفاندالياوماريلاندكمبرلاند

فرنسافيالطرقلمستوىولايرقىبالحصىمرصوفاطريقا

الأوائلالأمريكيونوظل.الوقتذلكفىوبريطانيا

فضاءأرضايعبرونالمسيسيبىنهرمنغرباالمسافرون

مساراتفوقالمغطاةعرباتهميقودونوكانوافيها.لاطردتى

.أوريجونوكر،فيسانتاممرمثلترابية

أواخرمنذكثيراللعرباتالأساسىالتصميميتغيرلم

بدأوقد.الميلاديعشرالتاشعالقرنحتىالوسطىالعصور

ستينياتأثناءباريسفيالمدينةداخلعرباتخطأول

القرنفيالمواصلات

عشرالتاسع

جديدامصدراالبخاريالمحركوفر

عجلاتذاتوالقواربالقاطرات

.والرياحالحيواناتمثلللطقة
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السلفبمثابةذلكوكان.الميلاديعشرالسابعالقرن

الوقتفيالعملوإلىمن،اليوميةالمواصلاتلخدمات

إنجلترابينالمدنبينطويلعرباتخطأولوبدأالحاضر.

يعملالخطذلكوكان.ام067عامحواليوأسكتلندا

حواليطولهامسافةقاطعاوأدنبرهلندنمدينتيبين

المرحليةبالمركباتتسمىالعرباتهذهوكانت.كم063

محددةأماكنفيوتقفمراحلعلىتسافركانتلأنها

.الخيوللتغييرالطريقعلى

بدايةالبخاريالمحركاختراعلممجلالبخار.عصر

والسفينةالعجلةابتكارمنذالمواصلاتفيثورةلأعظم

البخاريالمحركالبريطانيونالخترعونطورفقد.الشراعية

المركباتأولى.كانتالميلاديعشرالثامنالقرنخلال

صنعفقد.البخاريةبالمحركاتتعملالدفعذاتيةالبرية

مركبةأولكونونيكولايسمىالفرنسىالجيم!فيضابط

ذاتالبخاريةالجرارةكانت.ام976عامالنوعهذامن

ثم.المدافعلجرتستخدمابتكرهاالتيالثلاثالعجلات

اوائلفيركاباتحملبخاريةسياراتإنجلترافىطورت

فيبدأتام708عاموفي.الميلاديعشرالتاسعالقرن

تقدمبخاريةسفناولالأمريكيةالمتحدةالولايات

بخاريحديديخطأولأماتجاريا.ناجحةخدمات

.ام825عامإنجلترافييعملبدأفقدناجح

لدفعيستخدموكانعشر.التاسعالقرنأثناءللمواصلاتللطاقةتماما

القديمةالمصادرأيضايستخدمونظلواالناسولكن.والسفنلتجديف

مح!سطك!يخ*

،ألم!*!جم!يميمهه!كئ!حص!ه*

*-بحلبمبمر!!؟*4

التحدليعجلةداتبخاريةسفينة

البخاريةالقاطرةالثيرانتجرهاالشحنعردة
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السفنبدأت،الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخروبحلول

فيالشراعيةالسفنمكانتحتلالبخاريبالمحركتعملالتي

هىالبخاريةالقطاراتلكن.العالميةالشحنخطوطمعظم

عالمفىحدثتالتيالثورةفيالرئيسيالدورأدتالتي

كانتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرففى.المواصلات

تكنلمبسرعةتنطلقالحديديةللسككالبخاريةالمركبات

وكاتأك!ص.أوساعةك/001تبينحيثالحسبانفي

منلمجموعةيمكنالتيمنالمراتمئاتأكبرحمولةتنقل

خطوطكانت،العشرينالقرنوبحلولتجرها.أنالخيول

أوروبافيمكانكلإلىامتدتقدالحديديةالسكك

وأسترالياوآسياإفريقيامناطقمنوالعديدالشماليةوأمريكا

الجنوبية.وأمريكا

البخاريةوالقطاراتالبخاريةالسفنعددازديادومع

وتكاليفالركابتذاكرأسعاربدأت،الخدمةدخلتالتي

السفرعلىالخفضةالأسعاروشجعت،الهبوطفيالشحن

منالعديدأصبحذلكإلىوبالإضافة.المدنونمووالتجارة

وخلق.المتلاحقوالتغييرالسريعةالحركةيعتادونالناس

إلىالحاجةمنالمزيدالحياةسرعةفيالازديادذلك

سرعة.أكثرمواصلات

القطاراتأولظهرت.الحديثةالمواعلاتبدايات

المتحدةوالولاياتأوروبافيالكهربائيةالتراموعربات

وفي.الميلاديعشرالتاسعالقرنثمانينياتأثناءالأمريكية

الألمانيالمهندساخترع،القبرننفسمنالتسعينيات

ومعبعد.فيماباسمهسميالذيالمحركديزلرودلف

المحركاتمكانالديزلمحركاتاحتلتالوقتمرور

بينومن.القطاراتومعظمالسفنمنالعديدفيالبخارية

المحرككانالميلاديعشرالتاسعالقرنجمئاختراعات

فىالتغييراتبأوسعجاءالذيهوبالبتروليعملالذي

.المواصلاتعالم

عشرالتاسيعالقرنأثناءأوروبافىالدراجةتطورت

الخترعونأتقنالقرنذلكمنالثمانينياتوفي،الميلادي

العجلاتذاتالدراجاتوزودوا،البترولمحركالألمان

عشرالتاسعالقرنمنالتسعينياتوفى.بالمحركاتالثلاث

بهياكلمركباتأولالفرنسيونالمهندسونصنعالميلادي

الحافلاتأولىأما.البنزينبمحركتعملسيارات

فيألمانيافىصنعتفقد،بالبنزينتعملالتيوالشاحنات

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتسعينيات

الدراجاتصانعااستخدمام309عاموفى

بالبتروليعملمحركارايتولبورأورفيلالأمريكيان

طائرةفأصبحتبتصميمها.قاماصغيرةطائرةلتشغيل

وتطيرالجوإلىإنساناتحملطائرةأولرايتالأخوين

بنجا!.

القرنأوائلمركبات

العشرين

البخارقيالصفنوكالت.المواصلاتفىتورةحققتقدالمحركذاتالمركاتكاتالعشهري!القردبحلول

علىالمنتجةالسياراتوأوائلالقويةالبحاريةوالقطاراتالكصبائىوالترامالهوائيةوالسم!للمحيطاتالعالرة

قبل.منعهدوهمماوأسرعألعدالناستحملواسعنطاق

الهواشةردل!سميمة

كأ""طرار!وردرةسيا
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مهمةوسيلةمتزايدنحوعلىالسياراتأصبحت

أثناءالصناعيةالبلدانمنالعديدفيالركابلنقل

أصحابعددازديادومع.العشرينالقرنعشرينيات

وأكثر.أفصلطرقإلىالحاجةكذلكازدادتالسيارات

0091بينالفترةفيالحديثةالطرقمنالعديدفأنشئ

.ام39و.

عامأوروبافيعملهاتجاريةطيرانخطوطأولبدأت

فيالعالممنأخرىعديدةمناطقوفي،ام919

الثلاثينياتأواخروبحلول.العشرينالقرنمنالعشرينيات

راكبمليون.53تحملالعالمفيالطيرانخطوطكانت

والمحركاتبالمراوحتعملالطائراتجميعوكانتسنويا.

أواخرفىألمانمهندسونتمكنأنإلىبالبترولالمزودة

وكانت.نفاثةبمحركاتطائرةأولبناءمنالثلاثينيات

أولبدأتثم،حربيةطائراتالنفاثةالطائراتهذهجميع

.الخمسينياتخلالعملهاالنفاثةالطائراتخطوط

فيهائلةبتغيراتالمواصلاتفىالباهرالتقدمجاء

بسببعادياأمراالطويلةالرحلاتفأصبحت.الناسحياة

فيالتطورعننتجكما.التجاريالطيرانفيالتطور

توزيعالممكنمنأصبحأنوالتبريد،البحريالشحن

إلى،معينةمناطقفيفقطمتوافرةكانتالتيالبضائع

تقريبا.العالمأنحاءجميع

الممتدةالضواحينموإلىالسياراتفيالتطورأدى

السياراتعلىيعتمدونالناسوأصبح.الكبيرةالمدنحول

الوسيلةهذهفلولا.المدنهذهفىأعمالهموإلىمن

غيرالضواحيفيالعيشلاصبحالخاصةللمواصلات

.الناسمنلكثيرمستحيلأوشبهعملى

اليومالمواصلات

معظمكانت،المحركاتذاتالمركباتتطويرقبل

الركابمواصلاتأما.البضائعبضحنتختصالمواصلات

ذاتالمواصلاتتطورفجاءنسبيا.مألوفةغيرفكانت

مواصلاتاليومأصبحتفقدجذريا.الوضعليغيرالمحركات

الصناعية.البلدانفياليوميةالحياةمنأساسياجزءاالركاب

أماكنعنأبعدمناطقفييعيشونالبلدانهذهفيفالعمال

لذلكونتيجة،الماضيفيسلفهمأماكنمنعملهم

كما.يومكلعليهايعتمدسريعةمواصلاتإلىيحتاجون

وإلىمنللذهابالمواصلاتإلىالأطفالمنالعديديحتا!

للتسوقالمواصلاتعلىالعائلاتوتعتمد.مدارسهم

مسافاتالناسمنالكثيريسافركما.الأخرىوالمهمات

تنفقالصناعيةالبلادبعضوفي.إجازاتهملقضاءطويلة

ينفقمماأكثرالختلفةالركابمواصلاتوسائلعلىأموال

البضائع.شحننقلوسائلعلى

الثلا"نينياتفىالمواصلات

العشرينالقرنمن

خطوطفأصبحت.القرنهذامنالثلاثينياتمنذشكلهاتأخذالحديثةالعامةالمواصلاتأنواعمعظمبدأت

وخطوطالحافلاتلتركاتبدأتكما.المدنبينالعامةللمواصلاتالرئيسيةالوسائلفيالحديديةالسكك

المحلى.النطاقعلىالركابسالعديدالعباراتوحملتفأكنر.أكثرركاباتحملالتجاريةالوان
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المواعملاتفيمهمةتواريخ

واكتيرادالحميريستحدمودالناسلدأ..مق0005عامحوالي

تحميل.كحيوانات

ذاتالمركباتأولىالرالدينبلادسكادبنى..مق0535

.العجلات

شنراعية.مركبةأولوصمعواالأشرعةالمصريوناحترع..مق5532

الرومالىأنتأالجلاديالثالثالقرنإلىالميلادقبلالرابعالقرنمن

.المعبدةالطرقسموسعهشبكةأول

أورولا.فيالصلبالحصانرقبةطوقظوا!ليلاديالتاسعالقرن

أودىأورولافيالعرباتصانعوالمكرالليلاديعشرالثانىالقرن

داتالعرباتتلكوعرفت.الخيلتجرهاالتىالمركبات

الحامسالقرنحلاللالمركماتللاهترازالمقاومةالنوالص

.الميلاديعشر

بناءفىالتحسياتساعدتالميلاديعشرالخامسالقرنتسعينيات

ممكنة.المحيطماتعبراطويلةاالرحلاتجعلعلىالسفن

حطأوللاري!فىا!تتعالميلاديع!ثرالسابعالقرنستينيات

المدية.داخلعرلات

.البحاريالمحركالبريطانيونالمحترعونطورا!ليلاديعشرالثامنالقرن

الولاياتلىلاحكشاريابحاريةسفنحطأولبدأم7018

الأمريكية.المتحدة

الركابنقلوسائلأساسيةبصورةالفصلهذايناقش

بعضفىأما.الصناعيةالبلدانفيالمحركاتذاتوالبضائع

الناسمنكثيرفمازالالناميةالبلادمنالريفيةالمناطق

القديمة.العصورمواصلاتعلىيعتمدون

إنجلترا.فيناححيلحاحديديحطأولعملهبدأام825

أولىالألمانالخترعونصنعابديعشرالتالحالقرنثمانينيات

واستحدموهابالبترولتعملالتيالمحركاتذاتالمركبات

.عجلاتداتمركباتلتمنمغيل

الفرسيونالمهندسونصعالميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينيات

وبأحسامبالبترولتعملالتيالمحركاتذاتالمركباتأولى

.سيارات

منرايتوولمورأورفيلصنعهاالتيالطائرةأ!بحتام309

الحوإلىإلساناتحملطائرةأولالأمريكيةالمتحدةالولايات

شحاح.وتطهير

السياراتأصبحتمنهالخمسينياتوحتىالع!ثرينالقرنع!ثريات

فىللركابالرئيسيةالمواصلاتوسيلة!ترايدلحوعلى

الملاد.م!أحديدا

عملها.نفاثةتجاريةطائرةأوللدأتالعشرينالقرنخمسينيات

العالمفيالنفطاحتياطيفىالهبوطأدىالعشرينالقرنسبعينيات

الصناعية.البلدانفيالمواصلاتوقودفينقصإلى

،الصوتسرعةتفوقبسرعةتطيرركابطائرةأولعملتام769

الأمريكية.المتحدةوالولاياتأورولابين)الكولكورد(،

.المتحدةليالمملكهفرسسايربطالديالقمالنفقافتتعام499

لوسائلرئيسياننوعانهناك.الركابنقلوسائل

المواصلات2-،الخاصةالمواصلات-أالركابنقل

مركباتهمالخاصةالمواصلاتركابيستخدم.العامة

العامةالمواصلاتيستخدمونالذينأما.الشحصية

الركابمواصلاتأنواعبعضسرعاتمعدل

الساعة!ى!
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بتشغيلهاوتقومتمتلكهامركباتلركوبأجورافيدفعون

حكومية.أوخاصةشركات

تتوفر،الصناعيةالبلدانفي.الخاصةالمواصلات

والدراجاتالعاديةوالدراجاتالسياراترئيسيبشكل

ومسيلةأهمالسياراتوتعتبر.الخاصةوالطائراتالنارية

.الإطلاقعلىخاصةم!واصلات

الرئيسيةالمواصلاتوسيلةهيأيضاوالسيارات

وكنداوأسترالياالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيللركاب

منوكثيرالغربيةأوروبابلدانومعظمونيوزيلنداواليابان

الولاياتوفيالبلدانهذهفيالناسويمتلك.العربيةالدول

العالم.فىالسياراتمن77%حواليالأمريكيةالمتحدة

35%تبلغإذالإطلاقعلىحصةأكبرالأمريكيونويمتلك

أفضلأيضافيهاتوجدكماتقريبا،العالميالمجموعمن

الطرقمنكممليون91حواليويوجد.الطرقشبكات

فيموجودالمجموعهذاوثلث.العالمأنحاءجميعفى

فييوجدالباقيمعظمأنكما.الأمريكيةالمتحدةالولايات

.السياراتمنكبيرةأعداداتمتلكالتيالبلدان

منهالناميةالبلدانفيأهميةأقلبالسيارةالسفرويعتبر

المدنسكانمنمتزايدةأعدادالكن.الصناعيةالبلدانفي

واضطرت،سياراتتمتلكأصبحتالناميةالبلدانتلكفي

ذلكتسموعبلكيالوقمنالمزيدلإقامةالكبرىالمدن

.السياراتمنالمتزايدالسيل

منتظمةركابخدماتأيةتعد.العامةالمواعلات

وهناك.عامنقلأوعامةمواصلاتللجمهورومتوافرة

داخل-1؟العامةالمواصلاتلخدماترئيسيةأنواعثلاثة

البحار.عبر3-المدنبين2-المدن

المدنمنالكبيرةالمناطقمعظمتوفر.المدنداخلخدمات

منأوسياراتلايملكونلمنالعامةالمواصلاتوسائلبعض

وتسمى.الإمكانبقدرالمدنداخلالقيادةتفادييفضلون

رحلةوضواحيهاالمدنبينالعامةالمواصلاتخدماتأحيانا

الرئيسيةالوحيدةالوسيلةالحافلاتتعتبر.اليوميةالعمل

لذلك،وبالإضافة.العالممدنمعظمفيالعامةللمواصلات

حديدية.سككشبكاتالكبرىالمدنمنالكثيرفىتوجد

فوقحديديةسككشبكةتوجدمدينة09حوالىوفي

كما.الأرضتحتالأنفاقلقطاراتأخرىوشبكةالأرض

علىتمسيرعلويةقطاراتالكبيرةالمدنبعضفيتوجد

متزايدعددفيتوجدكلههذاوفوق.الشوارعفوقخطوط

علىتشتملعامةمواصلاتشمبكةالكبرىالمدنمن

الخفيفة.الحديديةالسككمركبات

تعملقطاراتهيالخفيفةالحديديةالسككومركبات

خطأوممدودعلويسلكمنطاقتهاتستمدبالكهرباء

نوعا،الكهربائيةالحافلاتأوالترامويعتبر.مكهربثالث

مثلمختلفةبلدانفيالخاصةالمواصلاتمنمهمشكلالدراجات

وإلىمنالدراجاتالناسمنالكتيريستخدمهولندا،)أعلاه(.كما

وإفريقيا.وأوروباآسيافىأعمالهم

المدنفيالخاصةللمواصلاتالرئيسيةالو!ميلةهيالسيارات

للأعدادتتسعفسيحةسياراتلمواقصالكبرىالمدنوتحتاج.الصناعية

.يومكلأعمالهمأماكنإلىالخاسيقودهاالتىالسياراتم!الكبيرة
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فىالمدنبيرالمسافري!الركا!منالكثيرتحملالسريعةالقطارات

واحدالقديمةيشبهالديالانسياليالقطماروهدا.الغرليةوأورولااليابان

اليابالى.فيالسريعةالقطاراتمنضحمأسطهولمن

القرنأواخرففي،الخفيفةالحديديةالسككمركباتمن

مه!اجزءاالترامكانالعشرينالقرنوبدايةعشرالتالممع

ولكن.المدنمنالكثيرفيالعامةالمواصلاتشبكاتمن

الطريق،منتصففيتجريكانتالترامخطوطمعظم

ولهذا.الترامعملتعرقلالمتزايدةالسياراتحركةوبدأت

.المدنمنكثيرفيبالترامالحافلاتاستبدالتمالسبب

يمكنهاالخفيفةالحديديةالسككمركباتفإناليومأما

خطوطأوعلىعلويةخطوطأوعلىالأرضتحتتعملأن

هذهبعضوتعمل،المدينةشوارعجوانبعلىمنشأة

منبدلأبالحاسوفيتحكممراكزطريقعنالمركبات

بعضهامتصلةأوفرادىإماالمركباتهذهوتسير.السائقين

السككمركباتمنوالكثيرقطارا.لتكونببعض

مطاطيةإطاراتذاتعجلاتعلىتجريالخفيفةالحديدية

.الأخرىالقطاراتمنوهدوءاسلاسةأكثرسيرهاتجعل

عامةاليوميةللمواصلاتالرئيسيةالومميلةالقطاريعتبر

العديدةالحديديةالسككشبكاتوتسير.العملوإلىمن

وضواحيها.الكبرىالمدنبينمنتظمةيوميةقطارات

الطائراتأساساتوفرها.المدنبلنالمواصلاتخدمات

والعباراتالنهريةالقواربوتنقل.والقطاراتوالحافلات

.المدنبينالمسافرينالركابمنجداضئيلاقسما

والولاياتأستراليامثلالصناعيةالبلدانبعضوفي

كبيرةنسبةالطرانخطوطتستوعب،الأمريكيةالمتحدة

السياراتلكن.طويلةرحلاتفيالمدنبنالمسافرينمن

المواصلاتوسائلهيوالقطاراتوالحافلاتالخاصة

دائقةمركبةهوحايىيطورالذي)ماجليف(العلويالممغظالقطار

إلىوتدفعهاموجهحطفوقالمركبةهذهمغنطهيسيةقوةتحمل.الركاب

الساعة.فيكم048تفوقبسرعةالسيرسالقطاراتهذهتتمكنأن

لمقلالسرعة

وشوقع.لأمام

علىالركابتحملمركماتهيالأفرادناقلات

السياراتهذه.سائقبدودتعملموحهةحطوط

.محددةنقطفىوتتوقصأليةلطريقةتشمتغل
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.القصيرةالرحلاتأثناءخاصةالناسمنللعديدالمفضلة

خطوطتنقلإفريقيا،بلدانومعظموالهندالصينففي

السياراتتنقلهمماأكثرركاباوالحافلاتالحديديةالسكك

هيوالحافلاتالقطاراتفإنولذلك،والطائراتالخاصة

البلادمعظمفيالمدنبينللسفرالرئيسيةالحديثةالوسائل

أوروباغرببلدانمنوالكثيراليابانفيويوجد.النامية

قصيرةالطائراتتؤديكما.السرعةفائقةركابقطارات

أوروبا.فيالمدنبينالتنقلفيمهمادوراالمدى

خطوطمنافسةالسرعةالفائقةالقطاراتتستيم

كم008إلىتصلالتيالرحلاتفىالركابلنقلالطران

المدنأطرافعلىالغالبفىتوجدالكبيرةفالمطاراتتقريبا.

وأالقصيرةالجويةالرحلاتحالةففيولذلك،الضخمة

أكثروقتاتستغرققدالمطاروإلىمنالمسافةفإن،المتوسطة

ذلك،بخلاف،القطاراتأمانفسها.الطرانرحلةمن

داخلمراكزفيمحطاتإلىوتوصلهمالركابفتأخذ

يكملونقدالسرعةفائقبالقطارالمسافرينفإنولذلك.المدن

جوا.السفريستغرقهمماأقلوقتفيبأكملهارحلتهم

خطوطأولبدأتالبحار.عبرالمواصلاتخدمات

لكن.العشرينالقرنثلاثينياتفىعملهاالبحارعبرطيران

خلالمراتعدةالتوقفإلىتضطركانتالطائرات

البحارعبرالمسافرينمعظموظلبالوقود.للتزودالرحلة

نأمنبالرغم،الخمسينياتأواخرحتىالسفنيركبون

جوا.السفرمنبكثيرأطولوقتايستغرقكانبحراالسفر

أربعةتستغرقمثلاالأطلسيالمحيطعبرالرحلةكانتفقد

توقفبدونللمحيطعابرةطائرةأولظهرتأكثر.أوأيام

الطائراتهذهفكانت.العشرينالقرنأربعينياتأواخرفي

وأمانبراحةالأطلسيالمحيطعبرالركابتنقلالمراوحذات

هذهازدادتوعندما.أياممنبدلأساعاتخلال

أولىجاءتثمالبحار.عبرالسفرازدادشيوعاالطائرات

لتحققالخمسينياتفيللمحيطاتالعابرةالنفاثةالطائرات

البحار.عبرالجويالسفرفىهائلةزيادة

يركبونتقريباالبحارعبرجمئالمسافرينفإناليومأما

هي،للمحيطاتعابرةواحدةسفينةمازالتلكن.الطائرات

رحلاتفيالانإلىتبحرالبريطمانيةالثانيةإليزابيثالملكة

الأخرىالسفنرحلاتمعظمأما.الأطلسيالمحيطعبر

بأخذتحتصترفيهيةكسفنالانفتعمل،للمحيطالعابرة

والمناطقالمتوسطالأبيضوالبحرالكاريبيالبحرإلىالسياح

الطريق.علىعديدةموانئفيمتوقفة،الأخرىالدافئة

تفوق!سرعةتطرطائرةأولظهرتام769عاموفى

أوروبابينعملهاوبدأت)الكونكورد(،الصوتسرعة

المحيطالكونكوردوتعبر.الأمريكيةالمتحدةوالولايات

مسافةأي-ونيويوركباريسأولندنبينالأطلسى

الفحممثلبضائعلنقلالوسائلأرخصتعتبرالبرجاتالنقلمراكب

القطر.زوارقتدفعهاأعلاهالمصورةالمراكب.والحصىوالحبوب

الذاتية.بالمحركاتالمزودةالمراكبلعضوهناك

ومميلة.منأكثرطريقعنالحمولاتنقلهوالشكلاللتبادلالنقل

الجرارةالشاحناتمنتحويلهايمكنمتلابالبضائعالمحملةفالحاويات

.أعلاهالصورةفىكماالحديديةالسككعرباتإلى

السفنتطالب.العالمعبرتشحنالتىالبضائعمعظمتحملالسفن

منمريداروتردامميناءيتولى.الموانئفىمتخصصةمرأفقلمايجاد

آخر.أوروديميناءأيمنأكثرلتمحنهايتمالتيالبضائع
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طائرةأولالكونكورد

سرعةسرعتهاتفوق

فىعملهابدأت،الصوت

مند.أم769عام

القردمنالخمسيميات

الازديادبدأالشسرين

الجويالسفردىالكبير

فإنواليومالبحار.عبر

عبراحسمافرينمعظم

.الطائراتيركبونالبحار

ساعاتثلاثبينسراوحزمنفيتقريبا،كمهلأ063

هذهعلىالسفرولكن.ساعاتوأربعالساعةونصف

لأنهاالثمنباهظالصوتسرعةتفوقالتيالطائرة

الوقود.منكبيرةكمياتتستهلك

وسيلةأرخصالأنابيبخطوطتوفر.البضائعنقل

البضائعلنقلوسيلةأرخصأما.الطبيعىوالغازالنفطلنقل

الحديديةالسككطريقعنالنقلأما.المائىالنقلف!

النقلويتكلف.المائىالنقلتكلفةأضعافثلاثةفيتكلف

الحديديةبالسككالنقلأضعافعشرةحواليبالشاحنات

علىالشحنأنواعأغلىالجويالنقلويعتبرتقرلمجا.

النقلتكلفةمنضعفا04حوالييتكلفلأنه،الإطلاق

هذهإلىالتكاليفباهظالجويالنقلأنوبما.المائى

البضابالثمينة،عادةتحملالشحنطائراتفإن،الدرجة

فقط.العطبوالسريعةوالخفيفة

مجالينفيالبضائعلنقلالختلفةالوسائلوتستخدم

الدولي.الشحن2-،المحليالشحن-أهما:

المحليالشحنحركةمعظمتختص.المحليالشحن

البضائعتنقلالواحد.البلدداخلالمدنبينالبضائعبنقل

السككوخطوط)البرجات(والمراكببالطائرات

داخلالبضائعشحنأما.والشاحناتوالسفنالحديدية

وتنقل،والتوصيلالاستلامخدماتأساسافيتضمنالمدينة

تقريبا.المحلىالشحنذلكمجملالشاحنات

فعالةطريقةالحديديةالسككطريقعنالشحنويعتبر

تنقلالشحنفقطارات.الحجريكالفحمالثقيلةالموادلنقل

الموانئبينالمشابهةوالموادالخامالمعادنمنضخمةحمولة

إلىالمناجممنمثلاالحجريالفحمفتنقل.والمصانع

منالنفطمنتجاتوتنقل،الكهربائىالتوليدمحطات

بضائعتنقلكما،التوزببالجملةمستودعاتإلىالمصافي

توجدأوروباأنحاءجميعوفي.الأنواعجميعمنعامة

منالكثيرتحمل،توقفبدونالمباشرللشحنخدمات

.الحاوياتبقطاراتللشحنخطوطفىالبضابع

نوعمنمعينةشحنةتنتقلالحالاتمنعديدوفي

إلىتصللكيأكثرأوآخرنوعإلىالحاملاتمنواحد

تنقلالمثالسبيلعلى،الشحناتمنفالعديدغايتها.

طريقهافيالشاحناتثم)البرجات(بالمراكبثمبالقطار

وسيلةمنبأكثرالشحنحركةوتسمى.المشتريإلى

الشكل.المتبادلالنقلواحدة

الحاوياتبنقلالمعروفالوسائلمتعددالنقلأصبح

تفرغفبموجبه.العشرينالقرنمنتصفمنذشيوغايزداد

بحيثمصممةحاوياتتسمىكبيرةصناديقفيالشحنة

الحاوياتوهذه.القطاراتعرباتأوالشاحناتعلىتنقل

الناقلاتمنالنوعينهذينبينبسهولةتحويلهايمكن

ويقلل.لذلكخصيصامصممةحاوياتسفنعلىوتحميلها

.الحاوياتطريقعنالمحلىالشحنتكاليفبالحاوياتالنقل

الدولية.التجارةفيأساسئاتتبعالطريقةهذهولكن

ولقد.السفنطريقعنأساساينقل.الدوليالشحن

لكيالحاضرالوقتفيالتجاريةالسفنمنالكثيرصمم

وأالنفطمثلالبضائعمنمعينانوغاأوحاوياتيحمل

تتطلبالحالاتمنالعديدوفى.الخامالحديدأوالحبوب

معظمزودتولذلك.الموانئفيمتخصصةمرافقالسفن
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الرافعاتفهناك.الحاوياتتحريكبإمكاناتالكبيرةالموانئ

سفنبينالحاوياتتنقلالتيالأخرىالرفعوأجهزةالعملاقة

الحديدية.السككوعرباتالجرارةوالشاحناتالحاويات

العالمفيازدحاماالأكثرالبحريةالموانئبعضوتختص

الطرقعبرالدوليالشحنبعضينقل.النفطناقلاتبحركة

الممراتأوالأنابيبخطوطأوالحديديةالسككخطوطأو

الأوروبيةالبلدانوتعتمد.الطائراتأوالداخليةالمائية

.التجارةفيالوسائلهذهعلىخاصةوالإفريقية

المواصلاتصناعة

العالم.فىالرئيسيةالصناعاتمنالمواصلاتتعتبر

تحققالعالمفىالكبرىالصناعيةالمؤسساتمنفالعديد

الوقودأوالمعداتمبيعاتمندخلهامعظمأومجمل

ملايينعدةالمواصلاتصناعةتوظفكما.للمواصلات

صناعةتشتمل.العالمأنحاءجميعفيالناسمن

الركابناقلات2-،المعداتصناعةا-علىالمواصلات

صناعاتوتعتبر.المتصلةالصناعات3-،والبضائع

رئيسية.مؤسساتوالبضائعالركابوناقلاتالمعدات

فيحيويادوراأيضاتؤديالمساندةالصناعاتولكن

ومرافق.مختلفةوخدماتوقودمنتوفرهبماالمواصلات

باختلافالمواصلاتفيالحكوماتتدخلمدىويختلف

الختلفة.للبلدانوالاقتصاديةالسياسيةالنظم

عليهاتعتمدالتىالمركباتينتجون.ا!لعداتصانعو

لتشغيلاللازمةالمعداتيوفرون.كماالحديثةالمواصلات

الاتصالوشبكاتالحديديةالسككخطوطمثلالمركبات

السياراتتصنعالتيالشركاتوتعتبر.للطائرات

لمعداتالمنتجةالشركاتأكبروالشاحناتوالحافلات

الرئيسيينالمنتجينضمنومن.الإطلاقعلىالمواصلات

منوفولكسواجن،اليابانمنونيسانتويوتاالمركباتلتلك

منوفوردموتورزجنرالوشركتاإيطاليامنوفياتألمانيا،

الأمريكية.المتحدةالولايات

خطوطتشملوهى.والبضائعالركابناقلات

الأنابيب،خطوطوشركاتالحافلاتوشركاتالطيران

،البحريالشحنوخطوطالحديديةالسككوخطوط

تمتلكالبلدانمنالعديدوفي.البريالنقلومؤسسات

الحديديةوالسككالطرانخطوطالمركزيةالحكومة

فيأمابإدأرتها.وتقومالمدنبينالحافلاتخطوطوبعض

جميعخاصةشركاتفتمتلكالأمريكيةالمتحدةالولايات

تقريباالحديديةالسككخطوطوجميعالطرانخطوط

الشرقية،أوروبابلدانبعضوفىأيضا.بإدارتهاوتقوم

المدنبينالعاملةالحافلاتأيضاالمركزيةالحكومةتمتلك

فىأما.والشاحناتالبحريوالنقلالأنابيبوخطوط

الخدماتتلكفتوفرالأخرىالصناعيةالبلدانمعظم

لأشكالخاضعةلكنها،خاصةملكيةذاتمؤسسات

تقريباالبلدانجميعوفي.الحكوميالتنظيممنمختلفة

المواصلاتخدماتمعظمفيالمحليةالحكوماتتتحكم

جميعها.يكنلمإنالمدنداخل

إنتاجتشمل.بالمواصلاتالصلةذاتالصناعات

إنشاءإلىبالإضافةوالإطاراتوالفولاذوالنفطالزجاج

صيانةوخدماتوالمستعملةالجديدةالسياراتوبيعالطرق

المتصلةالرئيسيةالصناعةالنفطإنتاجويعتبر.المركبات

المؤسساتكبرياتمنفالعديد.القيمةناحيةمنبالمواصلات

نفطة.ثركاتالوا!فيهيالعالمفيالصناعية

فيالحكوماتتتدخل.والمواعلاتالحكومة

فيهاالصناعةمجملتكونالتيالبلدانفيالمواصلات

التيالبلدانفيوحتى.للدولةعامةملكيةأومعظمها

خاصة،ملكيةتقريباالمواصلاتشركاتجميعفيهاتكون

.المواصلاتصناعةفيرئيسيادوراتؤديالحكومةفإن

مرافقبعضتمويل-أألمماسا:الدورهذاويتضمن

.المواصلاتأوجهتنطم2-،المواصلات

مرافقمنأنواعأربعةتعتمد.الحكوميالتمويل

الأنواعوهذه.العامةالأموالعلىكليااعتماداالمواصلات

أنابي!خطوطمنهائلةشبكةمنجزءهوألاسكاعبرالأنابيبخط

شركاتوتنقل.الأمريكيةالمتحدةالولاياتعبرتتقاطعالتيالنفط

النفط.إلىبالإضافةأخرىومنتجاتالطيعيالغارالأنابيبخطوط
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-3المطارات2-الجويةالملاحةفيالتحكممراكز-ا:هي

وخدماتها.والموانئالانهارمرافق-4العامةالطرق

معظمفيالمدنداخلالمواصلاتشركاتوتعتمد

وذلك.الحكومىالماليالدعمعلىكبيرااعتماداالبلدان

كافيادخلايحققالشبكاتهذهمن-فقط-القليللأن

وتضطرتكاليفها.جميعلتغطيةالركابتذاكرمن

استمرارلضماناللازمةالاعتماداتلتوفيرالحكومات

العمل.فىالمواصلاتشبكات

المواصلاتبسلامةأساساوتتعلق.الحكوميةالتدابير

وضعتولقد.المواصلاتلشركاتالتجاريةوالمعاملات

لختلفسلامةقوانينالعالمأنحاءجميعفيالحكومات

.المواصلاتولحمائل

الجاريةالتطورات

وتتضمن:.الحديثةالمواصلاتمشكلات

الوقوداحتياطىفىالنقص2المرورحركةمشكلات-ا

العامة.المواصلاتكفايةعدم-4البيئيةالمشكلات3-

اعتماداتعتمدالتىالبلدانفىبشدةالمشكلاتهذهوتزداد

.المواصلاتفيالخاصةالسياراتاستخدامعلىكبيرا

المواصلاتأنواع!ظمتعانيالمرور.حركةسلامة

المرور.صكأ!روتمنالسرعةالفائقةالمحركاتذات

هبوطمنيعانونخاصوجهعلىالسياراتسائقىلكن

المتحدةالولاياتمثل،البلدانبعضففي.السلامةمستوى

سنوئاالسياراتحوادثضحاياعدديفوقمثلأ،الأمريكية

المواصلاتجمئوسائلفيالحوادثضحايامجموع

معظمتفاديالممكنمنانهالعلممع،مجتمعةالأخرى

المروربجمئقوانينسائقكلالتزمإذاالسياراتحوادث

.القيادةفيالسلامةقوانينوجميع

مستوياتأفضلمنبواحدالطيرانخطوطوتتمتع

الجويةالسيرحركةولكن،المواصلاتمجالنىالسلامة

الطيرانمخاطرمنزادتالكبرىالمطاراتفيالكثيفة

المدنبينالركابنقلفيالطاقةاستخدام

لالير،را!-كمالمركةتقطعها-كمالركا!عددتولطالمربهةنوع

الوقودم!الوقودصلاليرالرحلةفي

88161،05.21القطار!

025.20105الحا!لة

2.21،115.42السيارة

41.09.11!8المماتةالطائرة

واحد.متركيلومهادةشقلواحدراكطيساريع-راكب

الكولائىوالقطارالديرلقطار3

أرحودمحتر،المواصلاتألحاتمركرالمصدر.م8891لعسةالأرقامهده

الأمريكية.المتحدةالولايات،القوممط

بالهبوطالإذنالطائراتمنالعديدتنتظرفعندما.التجاري

الازدحامكثيرةالطائراتومدارجممرأتتصبح،الإقلاعأو

المطاراتتزدحم،لذلكوبالإضافة.الخطورةلدرجة

مما،الخاصةالطائراتسيرحركةمنمتزايدبقدرالكبيرة

صعوبة.أكثرالسيرحركةفيالتحكميجعل

آمنةمواصلاتوسيلةالحديديةالسككخ!وطوتعتبر

خروجهاأوالقطاراتبيناصطداماتحدوثالنادرومن

المزدحمةالخطوطعلىالحدوثممكنةلكنهاخطوطها،عن

الخطوطتكونعندماأو،الإشارةأجهزةتتعطلعندما

السككشركاتوتقوم.مستهلكةأوتالفةالحديدية

الدوريوبالفحصللخطهوطاستبدالببرامجالحديدية

.الإشارةلأجهزة

وجمئأنواعالبتروليوفرالوقود.احتداطيهبوط

اللازمةالطاقةمجملالنفطمنالمشتقةالأخرىالوقود

.المحركاتذاتللمواصلاتتقريبا

النفطمنالعالممخزونأنمنالطاقةخبراءويحذر

الحاليوبالمعدل.بسرعةالاستهلاكفيآخذالتمنالمعتدل

القرنأواسطفيينفدقدالخزونهذافإن،للاستهلاك

تؤمنأنالصناعيةالبلدانفعلىولذلك،والعشرينالواحد

لاستمرارالكافىالوقودفيهاالرئيسيةالمواصلاتلشبكات

تبذلأنالبلدانهذهعلى،أخرىجهةومنعملها.أدأء

الوقودعلىفالحفاظالوقود.علىالمحافظةفيالجهود

فقطالوقودفيالحادالنقصخطهرأجلمنليسضروري

أسعارفيفالارتفاعأيضا.للنفطالمرتفعةالأسعاربسبببل

بدورهوهذاالمواصلاتتكاليفزيادةإلىيؤديالبترول

البضابالمنقولة.أسعارارتفاعإلىيؤدي

المستخدمةالطاقةنصفحواليالسياراتوتستهلك

بشدةتساهمفإنهاولذلك،صناعيبلدفيللمواصلات

فيوللمساعدةالبلد.هذافىالطاقةمخزوننقصفي

مستوياتالحكوماتتضعالوقود،اممتهلاكخفض

وتشجع.الحديثةالسياراتفيالوقودلاستهلاكمحددة

أصغرسياراتإنتاجعلىالسياراتصانعىالمستوياتهذه

منبدلأالبترولمنلترلكلأطولمعسافةتقطعوأخف

حجفا.الأكبرصئالسيارات

فيالرئيسيالسببالسياراتتعتبرالبيئيه.المشكلات

منالمنبعثالدخانأنكما.المدنفيالسيرحركةأختناق

ولقد.المدنفيالجوتلوثيسببالسياراتهذهعوادم

وتلوثالمروراختناقاتمنتعاني-عديدةمدناتخذت

مناطقهافيالسياراتحركةلتقليصخطوات-الجو

متشددةمعاييرفإن،ذلكإلىبالإضافةازدحاما.الأكثر

المركباتعلىتطبقبدأتالبيئيالتلوثفىللتحكم

سياراتبإنتاجالسياراتصانعيتلزمالمعاييروهذه.الحديثة
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استعمالأنكما.السابقةالأنواعمنأنظفعوادمذات

الناتجةالمشكلاتتخفيفعلىيساعدالعامةالمواصلات

ولكن.البلدانمنكثيرفيالخاصةالسياراتامشخدامعن

يقتنعلكيالعامةالمواصلاتهذهتحسينذلكقبلالمطلوب

باستخدامها.السياراتسائقىمنالمزيد

زيادةأساساوتتطلب.النقلوسائلفيالتحسينات

بينالقطاراتخدمات2-،المدنخدماتأ-وتحسين

.المدن

اليومالمدنمعظملاتمتلك.المدنخدماتفيالتحسينات

داخلها.ومولممعةجديدةمواصلاتمرافقبناءعلىالقدرة

حاليا.الموجودةمرافقهاتحسينألانتحاولعديدةمدنالكن

الحافلاتخدماتسرعةزيادةفىمدنعدةنجحتفمثلا

شددتكما.فقطللحافلاتمعينةمرورخطوطبتخصيص

السائقينتشجعلكيلاالمدنمراكزبعضفيالوقوفقيود

،المدنبعض.وتسمحالمدنداخلإلىسياراتهمإحضارعلى

مراكزداخلالطرقباستخدامللسائقين،سشغافورةمثل

.الأسبوعمنمحددةأيامفىالمدينة

الكهربائيةالقطاراتشبكاتأنالخبراءبعضيعتقد

داخلالمواصلاتتحسينفيتساعدأنيمكنالخفيفة

القطاراتلمركباتفإنالأحيانمنكثيروفى.المدينة

المركباتأنواععنتميزهاعديدةمميزاتالخفيفة

تفعلكماالعوادممندخاناتطلقلا.فهيالأخرى

معظممنأكثروهدوءبنعومةتجريأنهاكما.الحافلات

شبكاتإنشاءتكلفةأنإلىبالإضافة،الأنفاققطارات

فقدولذلك،الأنفاققطاراتمنأقلالخفيفةالقطارات

فيالخفيفةللقطاراتشبكاتعديدةمدنأنشأت

العشرين.القرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

وهوالمدنداخلالمواصلاتمنآخرنوعوهناك

خطوطعلىالركابالناقلاتهذهتحملالأفراد،ناقلات

سائق.بدونتعملكهربائيةسياراتفيخاصةموجهة

الموجهةالخطوطعلىفتتحركآليا،تعملالسياراتهذه

.الركابونزوللركوبمحددةنقطفيوتقف

تحاول.المدنبينالقطاراتخدماتفيالتحسلنات

علىالركابقطاراتخدماتتحسينالصناعيةالبلدان

أقلوقوداتستهلكفالقطارات.المدنبينالمزدحمةالخطوط

،والحافلاتوالطائراتالسياراتمنراكبلكلبالنسبة

علىالحفاظفيتساهمأنيمكنالقطاراتفإنولذلك

اسمفرعنوتحويلهمالركابجذبمنماتمكنتإذاالطاقة

.الطرقعلىأوجوا

الفائقةالركابقطاراتتسير،الغربيةأوروباوفى

وهذهوألمانيا.فرنسافىخاصةخطوطعلىالسرعة

للقطاراتيسمحمماحادةمنحنياتبهاليسالخطوط

شبكةوهناك.الساعةكم/002تفوقللسرعةبمعدلات

خدماتلتوفيرالانالإنشاءتحتالسرعةالفائقةللقطارات

الأوروبيةالمدنبينوالبضائعللأفرادسريعةحديديةسكك

والمملكةفرنسايربطالذيالبحريالنفقأن.كماالكبرى

الخطوطبينوصلحلقةيمثلالإنجليزيالقنالتحتالمتحدة

النفقخلالمنوالحافلاتوالشاحناتالسياراتلنقل

.ام499عامافتتاحهتموقد.قطاراتعرباتعلى

شمبكةخدماتفهيأمشراليافيالقطاراتأسرعأما

تعملالقطاراتوهذهويلز،لمساوثنيوفىالسريعالقطار

منالمتشعبةالرئيسيةالخطوطعلىساعةكماا06بسرعة

سيدني.

خدماتالسرعةالفائقةالكهربائيةالقطاراتتوفر

تشملعديدةأوروبيةوبلداناليابانفيالمدنبينسريعة

القذيفة،القطاريربطاليابانففىوإيطاليا.وبريطانيافرنسا

فيالمدنبين،ساعةكما012إلىسرعتهتصلالذي

السرعةذوالقطارالفرنسىالقطارأماهونشو.جزيرة

غربفىأخرىوبمدنليونبمدينةباريسفيربطالفائقة

كم/003تبلغقصوىبسرعةالقطارهذاوينطلقفرنسا،

السرعةوقطارالقذيفةالقطارمنكلبا.ولقدساعة

التشغيل.اختباراتفيأكبرسرعاتالفائقة

منجديدطرازتطويرعلىحالياالمهندسونويعمل

وأالقطارالمغنطيسييسمىالسرعةالفائقةالركابقطارات

موجهخطمنالقطارهذامسارويتكون.مانجليفقطار

بهيوجدكما.الحركةأثناءتمسهولاالمركبةتحيطهواحد

مماالقطارمنالسفلىوالجزءالمسارمنكلعلىمغنطس

كماالمسار.فوقالمركبةتر!هائلةمغنطجسيةقوةيخلق

تنطلقأنويتوقع.الأمامإلىالقطارالمغنطيسيةالقوىتدفع

ولكن.كماساعة048تفوقبسرعةمانجليفقطارات

فيتعملالتيهىالعاديةالسرعةذاتمانجليفقطارات

المغنطيسي.القطارانظر:الحاضر.الوقت

العربيالوطنفيالنقلوسائل

ذلكفيشأنهم-العربىالوطنفىالناساستخدم

والحميروالخيلالجمال-القديمالعالمبلادمنكثيرشمأن

خاصبشكلالعربيةالجزيرةوظلت.للنقلوسائلوالبغال

خلالبضائعهاونقلأمتعتهاحملفىالجمالعلىتعتمد

الشتاءفىاليمنإلىتتجهكانتالتيالتجاريةالقوافل

الأخرىالعربيةالدولأغلبلكن.الصيففيالشاموإلى

وأالخيولتحرهاالتىالكاراتاستخدمتماسرعان

،ولبنانمصرمثلالسفنبعضهاوعرفتالحمير،

ولم،الشراعيةالمراكبعلىخاصبوجهمصرواعتمدت

حديديةسككخطأولمدمعإلاالكبرىالنقلةتحدث



والمواصلاتالنقل488

الإسكندرية،إلىالقاهرةمنمصرفيالعربيالوطنفي

عهدفىام8ء8عامالإسماعيليةإلىالقاهرةومن

إسماعيل.الخديوي

بعدإلاالخيولتجرهاالتىالعرباتاستخداميقلولم

تدريجئاوانتشارها،بالبنزينتدأرالتيالسياراتظهور

لمعاموبوجه،النفطواكتشاف،الطرقبرصفوالاهتمام

-ولبنانمصر-عداالعربيالعالمفيالنقلوسائلتتطور

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتمطالعمعإلا

المدنإلىالطرقمدعلىالدولمعظمأقبلتحيث

والعراقتونسإلىالحديديةالسككودخولالصغيرة

الطائراتظهرتثم،السعوديةالعربيةوالمملكةوالسودان

والثمينة.الخفيفةوالسلعللأفرادسريعةنقلكوسيلة

تقريبا-اليومالعربىالوطنفىالكبرىتتفالمدن

!نالمواصلاتوسائلبأحدث-الأوروبيةكالمدن

بخ!ص33-ل!....تفيبر?كا؟-..ة،،!،ة:..-.+-بز003س!-7،،ة3ل!-!ت،03!ص3تن

أحدهىالسعوديةالعربيةالمملكةفىالحديديةالسككقطارات

والمضائوالمفطالركاببمقلتقومحيث،المواصلاتشبكةعناصر

القطر.داحل

لقلفىتستحدمالسعوديةالعرليةلالمملكةالجماعيالنقلحافلات

.المجاورةوالدولالمددب!نوأيضاالمدنداخلالركاب

فىوالبضائعالركابلنقلاستعملتالحديثةالضخمةالطائرات

العرية.الدول

فيساعدوقدي.ام87!عاماشتاحهتمبمصرالقاهرةفىالأنفاقمترو

لالسكان.المزدحمةالمديةداحلالركابلقل

والبضايعالنفطلقلفىالبحريالسقلساهم.الإسلاميجدةمياء

العالم.ودولوالإسلاميةالعربيةالدولوإلىم!والركاب
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الحديثةوالقطاراتالفارهةوالسيارات،العامةالحافلات

السفنالعربيةالدولوتستعمل،الضخمةوالطائرات

لرصفالماليةالاعتماداتوتخصصوالعباراتوالناقلات

شمركاتمختلفوتأسيسوالموانئالمطاراتوبناءالطرق

والصيانة.الخدمات

الطبيعيوالغازالنفطلنقلالأنابيبخطوطوهناك

منيمتدالذيالخطأشهرهاوخارجها،،الدولةداخل

البحرعلىكريرمميديإلىالأحمرالبحرعلىالسويس

،الأردنعبرالعرافمنيمتدالذيوالخط،المتوسطالأبيض

البحرعلىينبعإلىالسعوديةالعربيةالمملكةداخلومن

خالدالملكمطارالعربيةالمطاراتأكبرومنالأحمر.

فيوتتوفر.جدةفيعبدالعزيزالملكوضطاربالرياض

حديثةطرقشبكةخاصبشكلالسعوديةالعربيةالمملكة

افتتحوقد،والأنفاقالجسورمنهائلةومجموعةوجيدة

الشرقفىالوحيدالأنفاقمتروبالقاهرةأم879عام

الضعوببعضزالتفلاذلكورغمو!!ريقيا.الأوسط

الوقودكمياتفيوانخفاضالطرقنقصمنتعانيالعربية

وغربةالمرور،واختناقاتالزحامومشكلات،أسعارهوغلاء

وتتأثرالنقلوسائلفىالنقصبسببالنائيةالمناطقبعض

والثقافة.التعليموأوجهوالسياحةالتجارةبذلك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بريةمواعحلات

التاكسي

كتورلتراا

الكهربائيةوالحافلةالترام

الجسر

عربة،الجنريكشة

الحافلة

المتحركالناقلالحزام

الألابيبخط

الكهربائيالحديديةالسكةخط

جةالدرا

البخاريةالدراجة

الأحاديةالحديديةالسكة

المرفوعةالحديديةالسكة

نموذج،الحديديةالسكة

الأنفاقحديدسكك

الدوارالسلم

السيارة

التجاريالأسطول

السفينة

الطوف

مائيةمواصلات

صةالغوا

القنال

المرفأ

الإسعافمميارة

الشاحنة

الطريق

العربة

البدائةالعربة

الشحنعربة

الأطعاءفرقة

المعنطيسىالقطهار

لقنصةا

المياهقمطرة

المركبة

الاستجماممركبة

التلجمركبة

العجلاتذاتالمركبة

المصعد

النفط

النفق

الملاحيةالمنارة

الميناء

الناقلة

جويةمواعحلات

الطرانئرةالطالبالونا

المطهارالمروحيةالطائرةالجويالبريد

الهوائيةالسفيمة

التحميلحيوانات

الفيلالماءجاموسالرنةأيل

حيوأن،للاماالحملالبعلا

ثور،الياكلحصاناالتور

الحمارالفلبييالجاموس

صلةذاتأخرىمقالات

الملاحةالحاوياتفيالشصالاتصالات

العامالناقلالصاروخالصناعيةالثورة

الجعرافيةالكشوفالفضاءرحلات

الموضوعصرعنا

النقلوسائلأنواع-ا

الجويالنقلج-البريالسقلأ

المائيالنقل-ب

تاريخيةنبذة-2

اليوم-المواصلات3

العامةالمواصلات-جالركابنقلوسائل-أ

البضائعنقل-دالخاصةالمواصلاتب

المواصلاتصناعة-4

الصلةذاتالصناعات-جالمعداتصالعو-أ

بالمواصلاتوالبصائعالركاب-لاقلاتب

والمواصلاتالحكومة

الجاريةالتطورات-5

النقلوسائلفىالتحسيناتب-الحديثةالمواصلاتمعتمكلاتأ

العربىالوطنفيالنقلوسائل-6

أسئلة

لمواصلاتالرئيسيةالوسيلةفيهاالسياراتتشكلالتيالبلدادما

؟الركاب

؟المحركداتالمواصلاتتكلفةغلاءفيالسببما-

منذالبحارعبرالجويالسفرفيالكبيرةالزيادةماسبب

العشرين؟القرنمنالخمسيسيات

المصدة؟الطرقمنموسعةشبكةبنىمنأولمن-

؟المدنداخلالرئيسيةالمركباتما-

العضلية؟بالقوىتدارالتيالمركباتما

شحنفيالحاوياتلاستخدامالرئيسيةالمميزاتما-

البضائع؟

والحفيفة،،الثمينةالبضائععلىالحويالحتححنيقتصرلماذا-

العطب؟والسريعة

البلدانلينالركابخدماتتحسينالصناعيةالملدانمعظمتحاوللماذا-

التاريخ-ماقبلعصورأواخر!يظهرااللذانالابتكارانما-

اللاحقة؟القرونخلالالمواصلاتفيثورةوحققا

العربي؟الوطنفيحديدسككخطأولافتتحمتى-

العربى.العالمفيالمطاراتأهممنواحداسماذكر-
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)المكشك(

وهناك)لنك!وت(ورقيةعملاتاليومالعملاتأغدلكشالحماص!عملتهالهادولةممل.العمالمدولبعضتشخدمهاومعديةورقةعملات

ذاتها.حدليعاليةقيمةداتليستأخرىمعاددأوالميكلأوالسحاسمنمصنوعةمعدنيةعملات

النقوفى

وتداودهقبودهعدىجميعهماادناساتفقمعينشيءالئقود

كانلقد.يؤدونهاالتيأعمالهمنظيرأولمبيعاتهمكمقابل

شيوعا،النقودأنواعأكثرمنالماضيفيوالفضةالذهب

النقديةالأوراقمنأساساتتكونالنقودفنجداليومأما

)أووالودائعالمعادنمختلفمنالمصنعةوالعملات

.المصارفلدى(الحسابات

المملكةففي،أساسيةنقديةوحدةقطركلولدى

هيالأساسيةالنقديةالوحدة-مثلا-السعوديةالعربية

الروبية،وإندوليسيا،الفرنكفرنساوتستعمل.الريال

والمملكة،الروبلوروممياالبيزو،والفلبن،الينواليابان

الدولار،المتحدةوالولايات،الإسترلينيالجنيهالمتحدة

الجنيه،والسودانومصرالدينار،وليبياوتونسوالكويت

المتحدةالعربيةالإماراتودولة،الريالأجمنواوعمان

مابلدفيتستعملالتيوالنقود.الدرهمالمغربيةوالمملكة

عملة.تسمى

أهميةوأكثرهاأولاها:أسالمميةوظائفتلاثللنقود

لتبادلالناسيقبلهشيئايعنيوذلك،تبادلومسيلةأنها

الناسفإنتبادلوسيلةغيابففي.وخدماتهمسلعهم

وأبسلعمباشرةخدماتهماوسلعهميبادلونسوف

شراءتريدكنتفإذا(.المقايضة)نظامأخرىخدمات

بيعها.فييرغبدراجةمالكتجدأنفلابددرأجة،

كبديلفارسيةسجادةيريدالدراجةمالكأنفلنفترض

عليكعندئذ.الفارسيةالسجادةتمتلكلاوأنت،للدراجة

صائسجادةأوالفارسيةالسجادةمالكيريدهشيئاتجدأن

هذامثل.الدراجةلمالكتعطيهلكيمعهلتتبادله،فارسية

قدالمقايضةيسمىالذيالتجارةأوالتبادلمنالنوع
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تتقدمأنمتقدمةدولةلأيةيمكنفلاطويلا.وقتايستغرق

.للتبادلوسيلةبدونوتزدهر

حسابية.وحدةاستخدامهاهيللنقودالثانيةوالوظيفة

ففىبالنقود،والخدماتالسلعأسعارالناسيحددإذ

لتحديدالدولاريستخدمون-مثلا-المتحدةالولايات

الزمنعنللتعبيرالساعةاستخداممثلوذلكالسعر،

المسافة.لقياسمترأتوالكيلو

فيدخر،ثروةتستخدمأنهىللنقودالثالثةوالوظيفة

المستقبل.فيالشراءمنذلكبعدليتمكنواالنقودالناس

مجوهراتأوذهبشكلفيالثروةتخزنأنيمكنكما

.وسنداتأسهمأوعقاراتأوفنيةلوحاتأو

بسهولةاستخدامهبالإمكانالذيالوحيدوالشيء

هىللثروةومخزناحسابيةووحدةللتبادلوسيلةبوصفه

نأيجب،الاستعمالسهلةالنقودتكونولكيالنقود.

القيمةوحداتمنتتكونأنمنها:،خصائصبعدةتتمتع

عندقياسهاأولوزنهاحاجةهناكتكونلاوبذلكنفسها،

يسهلحتى،الحملميسورةتكونأنويجباستخدامها،

أنهاكما،يحتاجونهمالشراءكافيةنقودحملالناسعلى

منالناستمكنوحداتإلىللتقسيمقابلةتكونأنيجب

الباقي.علىوالحصولصغيرةكمياتبشراءالقيام

الكاكاووحبوبالخرزالماضيفىالناساممتخدم

كنقود،أخرىوأشياءوالتبغوالأحجاروالصدفوالملح

النحاسمثلمعادناستعملوافقدهذا،إلىوبالإضافة

تشكلأنيمكنالمعادنهذهومثل.والفضةوالذهب

وكثرةالتداولتتحملنقودشكلفيبصهولة

.الاستعمال

النقديوالور!تى.ورقيةالنقودمعظمأننجداليومولكن

منغطائهفيقيمتهلكن،ذاتهفيقيمةعلىينطويلا

النقدية.بالأوراقالتبادلعلىالناسأقبلولذا،الذهب

وأمعدنيةنقودعلىوسلعهمأعمالهمنظيرالناسويحصل

النقودعلىيحصلسوفالجميعأنيعلمونلانهم،ورقية

وأعمالهم.سلعهمنطرنفسها

جميعأنحقيقةمنتنتجالنقودقيمةفإنولذلك

للد!.كوسيلةاستخدامهاعلىيتفقونالأفراد

النقودئطورتكيف

.اليومنعرفهكالذينقودنظامالقدماءلدىيكنلم

نظاماستخدموافقديحتاجونهماعلىيحصلوالكيولكن

أنهالناسعرفالوقتوبمرور.تجاريكنظامالمقايضة

وأسلعةمقابلفيمعينةسلعايقبلأنشخصبمقدوركل

والأبقار،،الحيوانات:السلعهذهشملت.خدمة

بدأثم.الفضيةأوالذهبيةوالمصنوعاتوالمل!،والقمالق

بالنقدالتعاملتطور

هذهوقبل.للتبادلكوسائطالسلعمنمعينةأنواعاالناسقبلعندمابدأ

السلعتباعحيث،المقايضةأسلوبالماسجميعامشعمل،الحقبة

وسائطأدناهالصوروتوضح.فيهيركبونكانواماعلىللحصول

.لدلتباا

الشمالية(أمريكامنالغربيالشمالي)الساحلالسمكصيدعشارة

أستراليا(إفريقيا،)آسيا،الضحلةالمياهقوقعصدفة

فريقيا(إ)ريلتجااالخرز
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الأولىوالورقيةالمعدنيةالعملات

لتحكلفيالعملةهدهالعملاتأولىمن

صعت)فوق(الذهبمنالفاصولياحبة

الميلاد.قبلالسادسالقرنلىليديافي

والمعزقةىالمجرفةمتلمصغرةأدوات

فيتمادلويسيلةاستخدمت)يسار(

الميلاد.قملعشرالتاليالقرلىفيالصين

تسمىكالتقديمةإغريقيةعملة

قبلالخامسالقرنفيصدرتتترادراخم

صورةيحملللعملةالأماميالوحهالميلاد.

ختمتكمااليسار(.)إلىأتياالإلهة

اليمير(.)إلىظهرهاعلىدومةصورة

العملةهذه.الصينفيمرةلأولاستخدمتالورقيةالعملة

الميلاد.قبلعشرالرابعالقرد!يشحرقلم!ورقعلىطبعت

نستعملكماللتبادلوسيلةالسلعتلكاستعمالالناس

.اليومالنقود

نظامتستخدمتزاللاالناسمنكبيرةأعدادهناك

وأمريكاواسياإفريقيافيالناميةالدولفيخاصة.المقايضة

الزراعةعلىالبلادهذهفىالأسرملايينوتعي!ق.اللاتينية

احتياجاتهم.لسديكفيمايكادالغذاءمنوتنتج

وعليهمنقودعلىيحصلونمانادرأفهمولذلك

فيالناسإنالأشياء.بعضإلىاحتاجواإذابالمقايضة

إذاالمقايضةنظامإلىكذلكيلجأونقدالصناعيةالدول

انتشار،ذلكمثال.القيمةعديمةأونادرةالنقودأصبحت

الثانيةالعالميةالحربفيهزيمتهابعدألمانيافيالمقايضة

القيمةعديمةالألمانيةالنقودكانتام(.49-ءا)939

ذلكمنوبدلأأخذها.يرفضونوأصئالنالم!تقريبا،

استخدمواكذلك.والخدماتالسامعظميقايضونكانوا

نقص،بهاكانالتىوالموادوالسكر،والبناصسجائرا

.للتبادلكوسيلة

العملاتأولصنعتربما.سكتالتىالعملاتأول

بلدوهيليديافيذلكوكانالميلادالسائقبلالقرنفى

كتلفيالعملاتتلكوصنعتتركيا.غربالآنتقع

طبيعيخليطوهوالإلكتروممنالفاصوليابذرةهيئةعلى

والفضة.الذهبمن

ليدياملكأنيوضحخاتمالعملاتتلكعلىوكان

الفكرةهذهانتقلتوقد.القيمةموحدةلتكونيضمنها

المتوسط.الأبيضالبحردولأغلبإلىبسرعة

كلوزنعناءالناسعلىوفرقدالعملاتتصميمإن

العملاتتلكالمتاجرونقبلفقدقيمتها.منللتأكد،عملة

أخرىسلعأيأوالذهبوترابوالقماشالأبقارمنبدلأ

مزاياأخرىبلدانورأت.للتبادلكوسيلةتستخدمكانت

بها.خاصةعملاتصنعفيفبدأتليدياعملات

كذلكاخترعتالعملاتأنالمؤرخينمنكثيرويعتقد

الأمربادئفى.القديمةوالهندالصينفيمستقلةبطريقة

الأدواتمنوغيرهاوالمجارفالسكاكينالصيناستخدمت

الميلادقبلعشرالثانىالقرنومنذ.للتبادلكوسيلةالمعدنية

منالأدواتهذهمنمصغرةأشكالأيستخدمونأصبحوا

والقصديرالنحاسمنخليطوهو،المنمنمالبرونزمعدن

تطورتالزمنوبمرور.الحقيقيةالادواتمنبدلآوالرصاص

معدنية.عملاتلتصبحالصغيرةالأدواتهذه
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مستعمراتفيالنقود

الشماليةأمريكا

يسمحولم،الورقيةالعملةتستحدمماكانتونادرا.الشماليةأمريكامستعمراتفىنادرةالنقودكانت

تداولها.يمكنكانمعدنيةعملاتالمستعمراتاستخدمتولذلك.العملاتبسكللمستعمراتالبريطانيون

كنقود.تتبادلأخرىوسلعالهنديالوامبوموكان

وضتالتيالعملاتأولمنالبلوطشجرةشلن

إصداربدأتالمستعمرةهذه.ماساشوسيتسفي

.أم066عامأعلاهالشكلفيالتيمثلعملات

الأمريكتين.أنحاءجميعفياستخدمالإسكيودو

الملكعهدفيسكتإسكيودو8ذاتالقطعةهذه

أسبانيا.ملكالسادسفرديناند

الخرزمنيصنعكانالوامبوم

استعمله.الأصدافمنالمصنع

الثيابزخرفةفيالحمرالهنود

ممنالمستعمروناممتعمل.والتدوين

المعدنيالمقدمنالقليللديهمكان

أممتعملكماالنقود.منبدلاالخرز

والأحزمة.العقودصناعةفر،الخرز

شلناتثلاثةفئةورقة

نيومستعمرةفيأستحملت

وقد.ام776عامجيرسي

المسمتعمراتمنعددأصدر

بها.الخاصةالورقيةالعملة

لماالمشابهةالسماتمنالعديداليومالمعدنيةوللعملات

نراهاالمثالسبيلفعلى.القديمةالعصورفيعليهكانت

القديمة.ليديافيالمعدنيةالعملةمثلالحكومةباعتمادمختومة

علىوكانالصينفيذلكبدأ.الورقيةالعملةتطور

التاجرسافرفقد.الميلاديالسابعالقرنخلالالأرجح

عشرالثالثالقرنإبانالصينإلىبولوماركوالإيطالي

منبدلأورقيةعملةيستعملونالصينيينلرؤيتهودهش

ماركوكتبرحلاتهعنكتابهوفى.المعدنيةالعملات

العملةيقبلونالصينيينالإمبراطوررعاياكل"إنبولو:

ويستطعون،أعمالهمموقعكانمهماترددبدونالورقية

يحتاجونها".التىالسلعشراءفياستعمالها

باستطاعةيكنفلمبولو،ماركووصفورغم

ورقلقطعةتكونأنبهايمكنالتيالكيفيةفهمالأوروبيين

القرنحتىالورقيةالعملةاستخداميعتمدواولم.قيمة

ورقيةعملةتصدرالمصارفبدأتعندماعشر،السابع

والمقترضين.للمودعينا!لصرفيةالأوراقسميت

الذهبيةبالعملاتالبنكيةالأوراقاستبداليمكنوكان

.المصرفلدىإيداعهاعندالفضيةأو

أمريكافيالأولىالورقيةالعملاتبعضوكانت

أوراقمنالعملةوهذه.اللعبأوراقمنتتكونالشمالية

فيكنداوكانتام،685عامكندافيأدخلتاللعب

للجندتدفعالتىالنقودلأن،فرنسيةمستعمرةالوقتذلك

ماوغالبافرنسا.منترسلكانتهناكيعسكرونالذين

درجةإلىالنقودندرةبلغتوقدتتأخر.السفنكانت

كعملة.اللعبأوراقاستعمالإلىالمستعمرةحكومةدفعت

توقئالحاكم.معمعينةقيمةعليهاوضعتلعبورقةوكل

سنة.7.منلأكثراللعبأوراقعملةتداولواستمر

أغلبيةكانتالميلاديعشرالتاسعالقرنوحتى

وأالمصارفأصدرتهانقديةاوراقاالمتداولةالنقديةالأوراق

الخاصة.الشركات

المركزيةوالمصارفالحكوماتبدأتالوقتوبمرور

القرنأواخروبحلول.المصرفيةالأوراقإصدارتتولى

ى،عدح!7-رررورز!+حرص**،8"ممد*غ!-ءخ!ص!ي
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تج؟*؟ئموومم!!*ته!س!؟*؟!!ك!*3"*!وو،1

33ثبر؟كي،لمححكل*!ثلأك!أ؟!"ممق*!يكا4ءممم!ىوكه!ك!؟لى،كلهي!!همثة4!!ي

ك!!كا*كأ!ك!!!!ه!كل!ص!ء3

؟؟"يرلا!43!؟!ى؟ك!عينط!؟9!يم4يركه!لأءيخ

بم،ور3قيكا-4ء!

!ثمير/كا،كعفيثمبهىءيركركش/3

ير3كاكا!ع!حمي+اش4سير4!7!ير6!كاد

خم!*ءلا3ع1!كا3ءوكمكا!يهموىد7*كأ؟ش!ش،قيكئر!بصر!

كا!ا!-ءع""ش3بمو4لالأ!
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إصدارفيالحقالمصارفمنقليللعددإلايبقلمالعشرين

المصرفية.الأوراق

النقودصناعة

يبدأجديدةمعدنيةعملةإنتا!إن.العملةسك

الحكوميونالمسؤولونيختارانوبعد.لهاالفنانبتصميم

للعملة.الصلصالمنكبيرانموذجاالفنانيعدتصميما

حجممنمراتثمانيبنحوأكبرالنماذجمعظموتكون

الصلصاللأن،التفاصيلالفنانولايضع.الجاهزةالعملة

قالباالفنانيفبعذلكمنوبدلأجدا.طرئايكون

الكافيبالقدرصلئاالقالبويكون،النموذجمنبلاستيكيا

مخرطةتسمىخاصةآلةوهناك.الدقيقةالتفاصيللإضافة

مصغراالتصميموتخرط،النموذجتفاصيلتتبعالتصغير

القالبتسمىفولاذقطعةمنالمعدنيةالعملةحجمفي

حتىحرارياالأساسيالقالبهذايعالجثم.الأساسي

القالبمننسخةخاصةالةتستخرجثمجدا.صلبايصبح

تسمىالصلبةالأدواتمنمجموعةلصنعالأساسى

القوالبهذهتستخدماللولبة(.القمالتشكيلقوالب

العمل،محاورتسمىالأساسيالقالبمنصورلطباعة

ببمتقومالتيالعملقوالبلعملتوظفبدورهاوهذه

العملة.

ثقيلةعجلاتبينتضغطثممعدنيةقضبانتسخن

أقراصبتقيمآلةوتقوم.المعدنيةكالعملةسمكهاق!عفى

العملةتصنعكيف

المعدنية

آلةبوساطةتقطعثمألواحشكلفىمعدنيةقضبانتمديديتم.العملةسكمصعيسمىحكوميمصنعفيتصح

جانبيعلىلتختمضاغطةآلةدىالأقراصهذهتوضعثم.الفارغةالأقراصتسمىالألواحهذهمنأقراصإلى

المعدنية.العملة

ثمأوليةتحصاميميبدأمعدنيةعملةتصميم

بصسعالفمانيقوممعينتصميماحتياربعد

للعملة.كبيرمموذج

يزيلتصنيعهاقحلالمعدنيةالغفلاتفحص

آلةفيمنهاالصحيحيوضعثمممها.العاط!

المعين.دالتصميمالعحلةلحتمالعملةضغط

النقديةالقطعةححمإلىالتصميمتصغير

تتبعالآلةوهذه.مصغرةمخرطةلهتقوم

قوال!علىمصعرشكل!ىوتحرطالنمودج

الفولاد.م!مصغرةأساسية

يساعدالمسكوكةالجديدةالعملةفحص

المعطوبةوالعملةمنها.المعطولةاكتشافعلي

تصنيعها.ويعادتصهر

الجهةفيحادةأداةلهتقومالقالبقطع

يعاملثم.المصغرةالمحرطةمنالأحرى

لصنعصلباليصبحبالحرأرةالأساسيالقالب

للعملة.الطهابعةالقوالب

آلاتبهتقومأكياسفيالعملةووضععد

العملةسكمصنعويرسلها.خاصة

الجمهور.علىللتوزيعالمركزيللمصرف
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قطعوهيالغفلاتتسمىمشغولةغيرالمعدنمنملساء

صفالةفيالغفلاتهذهتدخلثم.مشغولةغيرمعدنية

وتسمى،أخرىتسلمهاثم،قرصكلحافةترفععلوية

المشغولغيرالقرصلتحولقالبينتستخدمالساكطالمطبعة

الوقتفيالوجهينمنسكهطريقعنمعدنيةعملةإلى

وأالمركزيالمصرفإلىالمعدةالمعدنيةالعملةترسل

كما.التجاريةالمصارفعلىلتوزيعها،الوطنىالمصرف

التالفةأوالمتاكلةالعملاتبسحبالمركزيةالمصارفتقوم

واستخدامهابصهرهاالعملةسكدارتقومثم.التداولمن

.جديدةعملاتلصنعكمعدن

عندماالورقيةالعملةإنتاجيبدأ.الورقيةالعملةطباعة

علىالخزانةسكرتيريوافقوعندمالها.نموذجاالفنانيصنع

لوحةعلىالتصميميحفرالنقاشونلها،النهائيالتصميم

منأسطوانةعلىالتصميمبضغطآلةتقومثملاذ.الفومن

وبعدسطحها.علىبارزاتصميمافتشكل،الطريالصلب

صلابةأكثرتصبحلكيبالحرأرةالأسطوانةتعالجأن

علىنسخة32لاستنساخأخرىتحويليةمطبعةتستخدم

وتتولىطباعةورقة32طبعلوحةكلوتتولىطباعةلوحة

بالجانبين.الورقيةالنقودطبعمنفصلةألواح

لطعسريةمطابععادةالحكوميةالمطابعتستخدم

الأمورتضافثمأولأ،التصميميطبع.العملةأوراق

النقودتمنعكيف

الورقية

لإنتاجمحددةبمواصفاتخصيصاضعاوحبراورقاالمطبعةتستخدم.الحكومةمطبعةالبنكنوتالورقيةالنقودتصنع

نقدية.أوراقإلىالورقفرخيقطعثم.مرةكلورقفرخ32السريعةالآلاتتطبع.دائمةنقود

.الفنانبرسوماتيبدأنقديةورقةتصميم

!!!رالرقيبخ!ؤيغالورقيةالعملةطباعة

وتقوم.الساعةفيالصفحاتآلافتطع

الورقة،وجهيبطباعةمنفصلةطباعةألواح

بعد.فيماالمتسلسلةالأرقاموتضاف

آلةوتقومالفولاذمنلوحعلىيحفرالتصميم

التصميمبنسخالتحويليةاللطبعةتسمى

الطاعة.لوحةعلىمرة32المحفور

تفحص.الجديدةالورقيةالعملةفحص

ثمالمعطوبةالنقودعلىعلامةوتوضعالنقود

.أخرىنقودبهاتستبدل

.العيوبعدميضمنالطبعألواحفحص

ليأخذالألواحع!الورقيمرالطاعةخلال

الحبر.

بترتيبآلةتقومالورقيةالنقودوحزمعد

تضحهاثمالمتسلسلةالأرقامحمسبالأوراق

لإرسالهاورقةمائةمنمنهاكلرزمفي

.للمصارف
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فيالمتسلسلةوالأرقامالأختاممثلالعملةبتأمينالمتعلقة

أوراقرزمإلىالكبيرةالأوراقتقطعثم.منفصلةعملية

.جديدةأخرىالمعيبةالنقديةالأورا!تىمحلوتحلالعملة

المتسلسلنفسهالرقمتحملالبديلةالعملاتهذهمنوكل

بديلة.ورقةأنهالتوضحنجمةعليهالكن،القديمةللورقة

علىلتوزيعهاالمركزيةالمصارفإلىالورقيةالعملةترسل

التجارية.المصارف

بعدتتلفالصغيرةالقيمةذاتالنقديةالأوراقمعظم

الكبيرةالقيمةذاتالأوراقأما.التداولمنسنتينأوسنة

المصارفتجمعأقل.بقدرتتداوللأنها،لسنواتفتعمر

المركزيالمصرفإلىوترسلهاالباليةالنقديةالأوراق

منها.والتخلصلامشبدالها،

والاقدصادلنقودا

الأسعارمستوىعلىتؤثرالبلدفيالنقودكميةإن

حجمعلىتؤثرولذلك،الاقتصاديالنموومعدل

لديهمتتوأفرالناسفإنالنقود،عرضزادفإذا.التشغيل

شراءعلىإقبالهميزيدثمومنالأشياءلشراءأكثرنقود

الصناعةأصحابفإنالطلبلزيادةفعلوكرد.المنتجات

وإذا.الاقتصاديالنمولزيادةالعمالتشغيلمنيزيدون

فإن،الطلبزيادةمعيتناممببماالإنتاجزيادةتعذر

تفخماالأسعارفىالمستمرةالزيادةوتسمىتزيدالأسعار

الدخوللأصحابمشاكليسببالغالبفيوهو

.المحدودة

لدىيكونأنأي)السيولة(،النقودمقدارتناقصوإذا

راكدةتبقىالسلبرالخدماتفإن،للإنفاقأقلنقودالناس

إنتاجهمالصناعةأصحابفيخفضالأسعار،و!

العمالة.حجممنويخفضون

تقريباالعالمدوللكلالأساسيالاقتصاديالهدفإدأ

عاليةمتشغيلنسبةوتحقيقالاقتصاديالنموتنشيطهو

الأساسيةالح!صمةوسيلةإنالأسعار.زيادةفىمعدلأقل

المالية.السياسةوالنقديةالسياسةهيذدكلتحقيق

النقودعرضالحكومةتديركيفالنقديةالسياسةوتوضح

الحكومةتفرضكيفالماليةوتو!إلسياسة.بالدولة

فقدالاقتصادولتنشيطإنفاقها.برامجوتحددالضرائب

وأالضرائبوتخفيضالنقودعرضلزيادةالحكومةتلجأ

إنفاقها.فيالزيادة

السياسةأساسيبشكلالمقالةمنالتالىالجزءيعالج

انظر:الماليةالسياسةعنالمعرفةمنولمزيد.النقدية

الاقتصاد.

قيمبأنهاالنقودقيمةالاقتصاديونيعرفالنقود.قيمة

فإذاالنقود.تشتريهاأنيمكنالتيوالخدماتالسلع

أيضا.تتغيرالنقودقيمةفإنانخفضتأوالأسعارارتفعت

أنهوحكومةلأيةالأساسيالنقديةالسياسةهدفإن

النقودقيمةتبقىثمومنالأسعاراستقرارعلىتحافظ

الشرائيةالقوةأوالقدرةأيضاالنقودقيمةوتسمى،ثابتة

الذيالتضخمبسببكثيرااليومالناسيقلقللنقود.

فيالأسعارارتفعتف!ظماالنقود.قيمةمنيخفض

يشتريهماكانشراءعلىالدولارقدرةقلتمثلأ،أستراليا،

انخفضت.قدتكونالنقودقيمةفإنوهكذاقبل،من

ثلثلهااليوم"النقودإنيقولرأياأحياناتسمعإنك

وحداتثلاثأنيعنيالرأيهذاإن"السابقةقيمتها

واحدةنقديةوحدةتشتريهماكانتفقطتشترينقدية

للمقارنةاختيرالذيالسابقالوقتإن.سابقوقتفي

ارتفاعلوصفأخرىوطريقة.الأساسفترةيسمى

منذ%002ارتفعتقدالأسعارإننقولأنهيالألممعار

ارتفاعمقدارإدىالتضخممعدلويشير.الأساسفترة

انخفاضمقدأرنفسهالوقتفيوهوعامبشكلالأسعار

النقود.قيمة

يمكنهعليهالسيطرةلايمكنالذيالسريعالتضخمإن

بنسبةألمانيافىالأسعارزادتمثلا،البلد.اقتصادتحطم

نوفمبرإلىام229اغسطس!منذمرةبلايينعشرة

جامحا.تضخمايسمىالحادالتضخمهذامثلام239

المصانعأصحابأنلدرجةالماركقيمةانخفضتفقد

الواحد.اليومفىمرتينعمالهمأجوريدفعونكانوا

يقبلهايعدلملدرجةالقيمةعديمةالألمانيةالعملةوأصبحت

النقود.منبدلأالمقايضةيستخدمونالناسوبدأأحد،

السلعمنبعضاللعمالالمصابيدفعونأصحابوأصبح

المتاجرةفىطويلاوقتاالناسأمضىوبذلكينتجونها،التي

الإنتاجيةالعمليةأنلدرجةيحتاجونهماعلىللحصول

نأبعدالجامحالتضخموانتهى.توقفتقدتكونتكاد

.جديدةعملةالحكومةأدخلت

،الحالاتمعظمفىولكن.عديدةالتضخمأسبابإن

فيزيادةبدونألارتفاعفيتستمرأنللأسعاريمكنلا

كبيرتوسعدونحادتضخمأييحدثفلمالنقود.كمية

البلد.فيالنقودعرضفي

منأكثريشملالنقودعرضإنعالنقود.عرتعريف

الحساباتإنالواقعفي.والورقيةالمعدنيةالعملاتمجرد

أنواعأكثرهيالمصارففيالودائعوحساباتالجارية

المتحدةالولاياتففي،كثيرةبلدانفيشيوعاالنقود

تتمالمدفوعاتأرباعثلاثةمنمايقربأننجد،الأمريكية

مضمونةتبادلوسيلةهيوالشيكات.الشيكاتطريقعن

تمثلدفعهابعدالشيكاتفإن،ذلكإلىإضافة.ومريحة

تم.قدالدفعبأنمكتوبادليلا
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مختلفة،بطرقالنقودعرضالاقتصاديونيعرف

ذلك.وعلىقياساتهمتتضمنهاالتيالأصولإلىامشنادا

وهناك.المصرفيلتغيرالنظامتبعالمجغيرالتعريففإن

المتحدةالولاياتفيالنقودلعرضأسامميانتعريفان

2.وممايسميان

تسمىالتيالجاريةالحساباتودائعمنأميتكون

والعملة.السياحيةوالشيكاتالطلبتحتودائعأيضا

فياممتثمرتالتيالنقودإلىإضافةمامن2مويتكون

وأأضجاريةاالمصارففيالتولمحيرأوالادخارحسابات

مثل.الأخرىالادخاريةالمؤسساتأوالادخارمصارف

لالأجلحساباتأوودائعتسمىالتيالمدخراتهذه

أنالمدخروعلى.المشترياتعلىمنهاللإنفاقمباشرةتتوفر

الادخاريةالمؤسسةأوالمصرفويطلبأولأ،النقوديصحب

تحويليستطيعونالناسمعظمولكن.للسحبمسبقاإشعارا

البلادوفي.جاريةودائعأوحاضرةنقودإلىمدخراتهم

.مراتعدةأمقيمةضعف2يميكونالمتقدمة

يأنقودعرضحجمإنالنقود.عرضيحددكيف

يستخدمالبلدذلككانإذا،مختلفةبطريقةيحددبلد

منتصنعالسلعيةالنقودإن.إلزاميةنقوداأوسلعيةنقودا

النقودأما.والفضةالذهبوبخاصة،النفيسةالمعادن

تكمنقيمتهالكنذاتها،حدفيضئيلةقيمةفلهاالإلزامية

منتزيدالحكومةلكنلقبولها.امشعدادعلىالناسأنفى

جعلهاتستطيعلأنها،العملةعلىالناسإقبالزيادةاحتمال

قانونية.عملة

أساسعلىالنقودبقبولالناسيلزمالقانونفإنوهكذا

الاسمية.قيمتها

عرضفإن،السلعيةالنقودتستخدممادولةكانتوإذا

.الإنتاجومعدلالمعدنإنتاجتكلفةبوساطةيتحددالنقود

عشرالتاسعالقرناواخرفيكثيرةبلادسارتوقد

الذهبغطاءأساسعلىالميلاديينالعشرينالقرنومطلع

منمعينبمقداربلدكلوالتزم.مملعيةنقودنظاموهو

الدولاركانالمثالسبيلفعلى.عملتهمقايلالذهب

من(أجرام)7،قمحة26منيقرببمايقيمالأمريكي

منالبلادتتمكنالتيالنقودمقداروكان.الذهب

منيستخرجالذيالذهبكميةعلىيعتمدإصدارها

الذهبإنتاجحجمفيالانخفاضوأدى.العالمفيالمناجم

عشرالتاسعالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلال

فيتسببمماالنقود،عرضانخفاضإلىالميلادي

اكتشافبعدإلاالمشكلةتنتهولمالأسعار.انخفاض

اختراعوبعدإفريقيا،جنوبفيجديدةذهبمناجم

التيالصخورمنالذهباستخراجفيكفاءةأكثرطريقة

بها.يوجد

نظاماليومالبلدانومعظمالمتحدةالولاياتتستخدم

النقودعرضيعتمدلاالنظامهذاظلوفي.الإلزاميةالنقود

الوطنيةالحكومةفإن،ذلكمنوبدلأ.سلعةأيةإنتاجعلى

وهوالمركزيا!لصرفخلالمنالنقودعرضعلىتسيطر

الدولةمصرفيقوم.العالمدولمعظمفيحكوميجهاز

التجارية،المصارفعملوينظمالعملةبإصدارالمركزي

ونظام.للحكومةأخرىماليةخدماتيقدمكما

الولاياتفيالمركزيالمصرفهوالفيدراليالاحتياطي

مصرففهوالهندفيالمركزيالمصرفاما،المتحدة

تشملالأخرىالمركزيةوالمصارفالهند.فيالاحتياط

فيالبوندسبانكومصرفأستراليافيالاحتياطمصرف

ومصرفأيرلندافيإيريانناهاسيانياسومصرفألمانيا

المملكةفيإنجلتراومصرفماليزيافيماليزيانيجارا

.مركزيمصرفعربيةدولةكلوفى،المتحدة

مصرفلهاالدولمعظم.المركزيالمصرفدور

بعفالدولفيالمركزيةالمصارفأنرغمواحد،مركزي

مثلالمركزيةالمصارفبعض.فروعأومكاتبعدةلها

بتنفيذ-الحكوميةالوكالاتكإحدى-يقومإنجلترامصرف

المصارفمنالاخرالبعضيقومبينما،حكوميةقرارات

الولاياتفيالفيدراليالاحتياطىنظاممثل-المركزية

يقومأنهكمابه،الخاصةالقراراتباتخاذ-المتحدة

إلىالضخمةالتجاريةالمصارفمعظموتنتميبتنفيذها.

.المركزيالمصرفيالنظام

كما،المركزيالمصرفالتجاريةالمصارفوتستخدم

وكل.مجتمعهفيالتجاريالمصرفالفرديستخدم

كعملةالأموالمنبمقداريحتفظأنيجبتجاريمصرف

المبالغوهذه.المركزيالمصرفمعوديعتهأوخزائنهفي

وتسمى،المركزيالمصرفالوداللدىمننسبةتمثل

الاحتياطىهذاإن.الإلزاميأوالإجباريالاحتياطي

سحبالعضوالمصرفولمامكان.المركزيالمصرفيحدده

علىللحصولالمركزيالمصرفمنودابفائضةأية

.المركزيالمصرفمنالاقتراضيمكنهكما.عملة

الرصيدهذايحددأنفيالحقالمركزيوللمصرف

الودائع.تستلمالتيالمؤسساتلكلالإجباريالاحتياطى

النقودعرضعلىيعسيطرأنالمركزيللمصرفيمكن

وأالخصم)معدلخفضأورفعفيمكنه.عديدةبطرق

التيالفائدةمعدلوهو(،الأساسيالمصرفخصممعدل

.المركزيالمصرفمنللاقتراضالتجاريالمصرفيدفعها

متطلباتخفضأورفعكذلكالمركزيللمصرفويمكن

الاحتياطى.مقدار

الإجباريالاحتياطيمقدأرأوالتضخممعدلرفعإن

،القروضتقديمعلىالتجاريالمصرفمقدرةمنيحد
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المستقلةالعالمدولعملات

النقديةالوحدةالبلد

بياثيوأ

بيجانرذأ

يارترأ

جنتينرلأا

نلأردا

رمينياأ

جوايروأ

نياسباأ

لياستراأ

نياستوإ

المحتلة()فلسطينإصرائيلى

الوسطىإفريقيا

نستانفغاأ

رودلاكواا

نياألبا

نياألما

المتحدةالعربيةالإمارات

وباربوداأنتجوا

أنجولا

وراندأ

ونيسياندإ

وزبكستانأ

أوغندا

نياوكراأ

نإيرا

يرلسداأ

يسلنداأ

لياإيطا

يدةلحداغينيابوابا

جوايرابا

سودربابا

كستانبا

لاوبا

نابتسوا

البحرين

زيلالبرا

لبرتغالا

يممابرونا

بلجيكا

للعاريا

بليز

صقبنغلاد

بنما

مالبهاا

مانات

بيزو

دبنار

بيزلا

أستراليدولار

كرون

شيكل

فرنك

نيفعاأ

سوكريه

ليك

كرما

درهم

الكاريبىشرقدولار

الجديدةكوانزا

عملتينتستخدم

روبية

شلن

كاربوفينت

ريال

كرونا

لبرة

كينا

الفواراني

باربادوسىدولار

روبية

أمريكيدولار

بولا

كروزيرو

إسكودو

دولار

بلجيكيفرنك

ليف

بليزيدولار

تاكا

بالبوا

فرنك

بهاممطدولار

النقديةالوحدة

الصغرى

منت001

كيبك001

سنتافو001

فلس001

لوما001

سنتيمو001

سنتيمو001

سنتا""

أجوروت001

سنتيم001

بول001

لستافو001

كحداركا001

فينح001

فلس001

سنت001

لاتوحد

والأباليةالفرسية

سن001

تيج!001

سنت001

لاتوجد

ديمار1"

بنس001

أورار001

سنتيسمى01.

توا001

لستيمو001

سنت1..

بيزا001

."اثيب

فلس001

سنيافو001

سنتافو..1

سنتا..

سنتيم001

ستوتنكي..1

سنت001

بو!ا001

سنتيمو..1

سنتيم001

سنت..1

لوتان

سوفابوركينا

(رينحاما)بورما

بوروندي

سكوالصالبو!سة

بولندا

بوليفيا

نديلاتا

يوانتا

تركيا

جووتولاترينيداد

تثاد

تشيلى

نياتنزا

توجو

لوتوفا

تونجا

توسى

بونلجاا

يكاماجا

داجرينا

ئرلجزاا

سيشلجزر

لقمراجزر

رشالماجزر

يصلدلمااجزر

تشيكياجمهورية

الدومينيكانحمهورية

إفريقياجنوب

جواتيمالا

جورجيا

جيبوقط

الدنمارك

دومينيكا

رواندا

روسيا

البيضاءروسيا

رومانيا

رامبيا

زمبابوي

العاجساحل

الغربيةساموا

مارينوسان

النقديةالوحدةالنقديةالوحدة

،-،-الصغرى-ء3--

تشترم001نغلترم

سنتيم001فرنك

بيا001كيات

لستيم01"بورونديلرنك

والكروأتيةاليوغوسلافيةالعملتين

جرسزيمماا00ريلوتي

سنتافو001بوليفيالو

سنتيمو1..جديدسول

ساتانج1،"بات

سنتا".دولار

كورو001ليرة

سنت001دولار

ستتيم001فرنك

أم!نتيسمو..ييزو

سنت1..شلن

سنتيم1!.فرنك

سنت001أستراليدولار

سنتى1..بانجا

مليم001ديار

سنتيم،001فرنك

لست001دولار

سنت1.،الكاريبىشرقدولار

سنتيم001دينار

سنت1."روبية

سنتيم،001فرنك

لست،01"أمريكيدولار

،لاري001الروفية

،هاليرو001كورودا

سختافو001بيزو

سنتافو1..ندرا

سنتافو001محزل

نونكوبون

لاتوجدفرنك

أور001كرون

سنت001الكاريبىشرقدولار

سنتيم001فرنك

سنتيم001روبل

لاتوجدروبل

باني،001ليو

نجوي001كواتشا

سنت1..دولار

سنتيم001فرلك

سين1..تالا

سنتيمى.001إيطماليةليرة



النقديهالوحمدة

وجرينادينكينسنتصافت

وقيفيسكيشسانت

لوسباسانت

وبرنسيبتوميساو

س!ريلاتكا

عمافيسلطح!

إلسلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغاقور!

السنغال

سوازيلاند

انالسو3

سوريا

سورينام

أيلاندزسولومون

السويد

سويسرأ

سيراليوفي

الصومالى

الصبئ

طاجكنستافي

العرائ

عمان

غانا

غيالا

عيئيا

إلاستوأئيةغمنيا

بيساوكينيا

الفاتيكان

تونرافا

فرنسا

الفلإرو

فترويلا

فتلندا

قيشام

فيجي

قبرص

!طر

كازأخسمتافى

البهاصرون

كروأتيا

كمبوديا

كندأ

كوبا

الكارييييثرقدولار

الكاريب!شرئدولاد

الكاريييشمرزردولار

دوبرا

رويية

رممال

ناكورو

لارتو

دولار

نرنك

تجينيليلا

ليرة

سوريتامرغ!-

لارود

كرونا

فرنك

ليون

شلن

نيو!

رويل

ريال

سيدي

لارود

غينيكرنك

القرئك

سزو

ليةإيط!الير"

فاتو

كرنسيفرلك

بيزو

بوليثار

ركاما

ونجد

فيجيولادد

ريال

تنج

قرثك

يئار2

ريل

كئديولارد

ليزو

النفديلآلوحمدة

الثحغرى

ستت0،1

!،أصممميمو

سئت001

مالير001

سموت!،1"

سئتيم!!1

قرثق0،1

قرلق،01

سشا"،1

اور001

س!سم".أ

ست،!ا

لاتوجد

كل!س"ا.

ليزا،001

ييزواس1؟،

لاتوجد

سنتيم"ء1

سنحاكو!،1

سئصيصيا

لاتوجد

سنميم"1

يممنميحو،1ء

!منتيموأ1"

بتيا001

كأو"01

درهبمأ"ة

تاكش01"

سنتيم""1

لاتوجد

سن!01

سنخافو"،1

النثد!ةالوحدة

الجنوبيةكوريا

الشماليهكوريا

كوستاريكا

كولوميما

بما(لطأنراثيريمقرأطيهالدالكوفقو

لكويتا

فيردكبب

جعستانكير

كيئيا

لالفيا

لاوسى

لبنالط

فيالتو!

ين-فتنشتا

كسصرجلو

ليييا

ليبيريا

ليسودو

لطهـاما

مالي

ماليزيا

أعمير

عشصرمد

مصر

لمغربا

ونيامقد

لمكسيكا

يوحلا

السعودقيالعرييةالمملكة

المتحدهالمملكة

منغوليا

موريتاليا

مور!عثميوس

موزمبيق

مولدوفا

موتاكو

ناميبيا

يجلنروا

لنمساا

ئيبال

النيجر

نيجيريا

نيكاراجوأ

نيوزيلتدا

،ئ

كولوفى

ييزو

جديدزاكير

دشار

،سكودو

سوم

شلئ

لاتس

كب

ليرة

لتاس

سويسوىكرنك

فرنك

د!ار

دولار

لوقي

ليرة

كرنك

فورنت

ملحاسيفرنك

وورهم

يثارد

بيزو

تشاكوا

ريال

لشنريبئا

وقيةأ

رويية

ميميكال

ليو

فبرنسيفرتك

فاميبيدولار

أستراليدولار

كرور

شلن

رربيه

فرنك

نالرا

إكوردوباأقرطبة

دولار
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النكريلأالوحدة

الدمغرى

؟لشبرفي

زيهيرفيا

سنتيموأ

سغمافو1

ماكيوتاا

فل!ر1

سنصافو1

سانتيمي1

تاأ

فرثزأ

سنتاأ

سنتيم1

كسنتيم1

دد!م1

لسنتي1

اسنتيم

أسن

فيلر1

سنتيم1

لرش1

ستسم1

دفطا

ستافو1

تامبالا1

هللةا

بنس01

.!متغو

خمس

سنت01

سنشافوة1

يائيا!

سئتيم1،

سنت،9

أورا"

مير،ستشن1،

ييزأ01

لسشيم1،

كويو15

سنتافبرلأ"



لنقودا005

النقديةالوحدةالنقديةالوحدة

الصغرى

هاستى

الهند

هندوراس

هولندا

المتحدةالولايات

كورد

بيةرو

ليمبيرا

غلدر

ولارد

سنتيم001

سنتافوا001

تخفيضيؤديبينماالنقود،عرضحجمينكمم!وبذلك

عكسيةآثارإلىال!جباريالاحتياطيحجمأوالخصماسعر

النقود.عرضعلى

عرضفيللتحكمالمركزيالمصرفوسائلأهمومن

العملياتهذه.الحكوميةاسحنداتوشسراءبيعالنقود

المصرفكانفإذا.المفتوحةالسوقعملياتتسمى

السنداتبشراءيقومفإنهالنقود،كميةزيادةيريدالمركزي

المصرفويدفعوالأفراد.والأعمالالمصارفمنالحكومية

امتلاكيعنيوهذا.بشيكالسنداتقيمةالمركزي

الحياةفيالأموالوتوافرقبل،ذيمنأكثرللنقودالبائعين

المصارففىشيكاتهمالبائعونيودعوعندما.الاقتصادية

فىالنقودكميةفإن،لذلكونتيجةالنقود.عرضهذايزيد

فىالشراءعمليةمقدارمنأكبرزيادةتزيدقدالاقتصاد

عرضالمركزيالمصرفيخفضولكي.المفتوحةالسوق

فيبيع)عمليةفيالحكوميةالسنداتيبيعفإنهالنقود

(.المفتوحةالسوق

عرضالتحكه!فيعلىالمركزيالمصرفمقدرةإن

لأهدافتحقيقاالعرضلتغييرسهلةتبدوربماالنقود،

زيادةيمكنهمثلاالمركزيفالمصرف.الاقتصاديةالحكومة

منالمزيديخلقوبذلك،البطالةزادتكلماالنقود،عرض

حدثكلماالنقودعرضيخفضأنيمكنهكما.الوظائف

استخدامولكنالأسعار.ارتفاعمنيحدوبذلك،تضخم

صعوبةأكثرتكونالاقتصادعلىللسيطرةالنقديةالسياسة

يبدو.ممابكثير

لأن،!الةغيرتكونماكثيراالنقديةالسياسةإن

.مباشرةالاقتصادعلىتؤثرلاالنقودعرضفيالتغيرات

علىأثرايحدثقدفإنهكثيرا،يتأخرالتغيرأثركانفإذا

تقررقدالمثالسبيلفعلى.المنام!بغيرالوقتفيالاقتصاد

فيأملاالنقود،عرضزيادةالمركزيالمصرفأوالحكومة

فيالتخفيضوأعنأشهر،ستةخلالالبطالةتخفيض

تنخفضربماوعندئذأكثر،أوسنةخلاليأتيلاقدالبطالة

ربماالبطالةتخفيضمنوبدلأ.أخرىلأممبابالبطالة

التضخم.زيادةإلىالمركزيالمصرفتدخليؤدي

النقديةالوحدةالنقديةالوحدةالبلد

الصغرى

سنت001أمريكيدولارالفيدراليةميكرونيزياولايات

سن1..ينباناليا

فلسأ،0ريالاليمن

بارا001دياريوعوسلافيا

ليبتا001دراحمااليونان

نأالمحتملمنلأنه،صعبالمركزيالمصرفدورإن

والعكسالتضخممنالحديحاولعندماالبطالةيزيد

طريقعنالتضخمالمركزيالمصرفحاربفإذأ.بالعكس

يخفضونقدالعملأصحابفإنالنقود،عرضتخفيض

وإذا.وظائفهمالعمالمنالمزيديفقدوبذلك،إنتاجهم

المزيدلخلقالنقودعرضزيادةإلىالمركزيالمصرفعمد

مثلوفى.ذلكيتبعقدالأسعارارتفاعفإن،الوظائفمن

ماتقريرفىصعوبةالمركزيالمصرفيجد،الحالاتهذه

عمله.يجب

لمحاربةطريقةأفضلأنالاقتصاديينبعضيعتقد

المستمربالتدرجالنقودعرضزيادةهيوالبطالةالتضخم

.كبيرةتغييراتإجراءمنبدلأ

الدوليالتمويل

فالأمريكيون.الدولبينالتجارةمنكثيرةأنواعتنشط

والفرنسيون،اليابانيةوالسياراتالفرنسيالجبنيشترون

الجينزوملابسالطائراتيشترونبدورهمواليابانيون

ثمنهايدفعأنيجبالمستوردةالسيعومعظم.الأمريكية

المتحدةالولاياتفىالسياراتفتاجر.البائعالبلدبعملة

طريقعنالينعلىيحصليابانيةسياراتيشتريالذي

الصرف)سعر.الجاريالصرفبسعرالمصرفمنشرائه

كانفإذااخر(.بلدبعملةعنهامعبرأمابلدعملةسعرهو

التاجرفإنمثلا،الأمريكيللدولارين001الصرف

ليدفعأمريكيدولار000.21يدفعأنعليهالأمريكي

ين.مليون21.السيارةتكلفة

الأجنبيةالعملاتأسواقفىالصرفأسعاروتتحدد

لختلفالدوليللطلبطبقالاخريوممنالأسعاروتختلف

المنتجاتمنالمزيدالأمريكيوناشترىفإذا.الع!لات

ثمومنيزيدالينعلىالأمريكىالطلبفإنمثلا،،اليابانية

يسمىالنظاموهذاالدولار.مقابلفىالينسعريرتفع

المرنة.الصرفأسعارأوالعائمةالصرفأسعار

أسعاربتقويمتسمحلاالدولمعظمفإنذلكومع

صرفهاأسعارتتغير)أيبحريةلتعومعملاتهاصرف
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العملةمناحتياطيبلدفلكل(،والطلببالعرض

الأجنبية.

الحكومةفإنكثيرا،صرفهاأسعارانخفضتفإذا

عملتهالشراءالأجنبيةالعملاتمناحتياطيهاتستخدم

.الصرفسعرلتثبيت

مندولةتستلمهمابينالفرقهو.المدفوعاتميزان

.العملاتتلكمنتنفقهوماالأجنبيةالعملات

نإصرفها.سعرعلىالدولةمدفوعاتميزانويؤثر

إذاالارتفاعإلىيميلالدولةلعملةالعالميالصرفسعر

الحالةهذهوتعسمىمدفوعاتها،علىالدولةإيراداتزادت

الدولةعملةصرفسعرأنكما.المدفوعاتميزانفائض

المدفوعاتكانتإذاالعالميةالأسواقفيللانخفاضيميل

ميزانعجزالحالةهذهمثلوتسمى.الإيراداتمنأكثر

.المدفوعات

علىتأثيرهفىالمدفوعاتلميزانالرئيسيةالآثارتكمن

نأافترضنافإذا.التضخمومعدلاتالدخلمستويات

مماأكبربسرعةترتفعالأخرىالدولفيالدخلمصتويات

الدولفيالناسيزيدفسوفمثلا،المغربفيعليههي

تصدرسوفعندئذ.المغربيةالسلغمنوارداتهمالاخرى

فيفائضلديهايتحققثمومنتستوردمماأكثرالمغرب

دونفيهاالأسعاوارتفاعإلىيؤديمماالمدفوعاتميزأن

الأجنبيةالسلعأسعارتكونحينعلىالبلاد،منسواها

هذامثلويخلق.منهاالمزيدفيستوردونللمغاربةرخيصة

سعرانخفاضإلىيؤديالمدفوعاتميزانفيعجزاالوضع

.المغريالدرهم

حكوميةاحتياطياتقطردكل.الدوليةالاحتياطات

صرفسعرلتثبيتيستخدمها،الأجنبيةالعملاتمن

هذاويسمى،عليهالمصتحقةالدوليةالديونودفيعملته

يؤديالأمريكىفالدولار.العالميالاحتياطيالاحتياطي

إلىجزئياهذأويعود،الدوليةالاحتياطياتفيبارزادورا

التجارةفيالكبرىالدولمنالمتحدةالولاياتأن

احتياطياتهابكلتحتفظتكادالدولمنفكثير.الدولية

لهاالدفعتقبلالدولومعظمالأمريكيبالدولارالدولية

كوسيلةيعملالأمريكيالدولارفإنماحدوإلىبالدولار.

إلىتنتميالتيالدولأصبحتوقد.دوليةتبادل

والمملكةوإيطالياوألمانيافرنسامثلالأوروبيةالمجموعة

الإيكومناحتياطياتهامنمتزايدةبصورةتدفعالمتحدة

(.الأوروبيةالعملة)وحدة

تعملمنظمةبوصفه-الدولىالنقدصندوقأدخلوقد

منجديدانوعا-الدولبينالماليةالمعاملاتتحسينعلى

الخاصة.السحبحقوقيسمىالدوليةالاحتياطيات

نأالدوليالنقدصندوقفيالأعضاءالدولوبإمكان

بينها،فيماحساباتهالتسديدالاحتياطياتهذهتستخدم

كقيدفقطتقومفإنها،الأخرىالاحتياطياتعكسوعلى

الاقتصاديينبعضويعتقد.الدولىالنقدصندوقدفاترفي

أكثرالنهايةفيتصببجعسوفالخاصةالسحبحقوقأن

الدولي.التبادلفياستع!الأالوسائل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التالية:المقالاتأيضا:انظرالاقتصاد.،ا!لصرفان!:

حديثةعملات

الكوبكالريالالبني

لليرةاالحتحيكلالبيزيتا

كرلمااالفرنكلحنيها

ألينالكرونالدولاررلع

الكروناالروبية

تاريخيةعملات

الطاليرالسوقطعة،الثمانية

الفارتنجالشلنلدللونا

فلورينالصنوبرلتمجرةلتملنالدوكاتية

يناريوسد

للتداولقابلةأوراق

السياحيالشيكالسندللتداولالقاللةالأوراق

الكمبيالةالشيكلحوالةا

الاعتمادحطهاب

الدوليالتمويل

المدفوعاتميزانالدوليالنقدصندوقوودزلريتون

الأوروليالنقديالنظامالعربيةالدولعملاتالملةقيمةتحفيض

دولاراليوروالتحويلقابليةالخاصةالسح!حقوق

الدوليةالتمويلمؤسسةالصرفسر

صلةذاتأخرىمقالات

هبالدغطاءخلالدلاستثمارا

لفضةاالذهبلتجارةا

الكسادوالفضيةالذهبيةالسبيكةالتزييف

المقايضةالإملاميةوالمقودالعملاتالماليالتضخم

القيمةهبوطقالون،غريشامالعملاتحمع

العملةسكدار

الموضوعصرعنا

النقودتطورتيهف-ا

الورقيةالعملةتطهور-بسكتالتيالعملاتأول-أ

النقودصناعة-2

الورقيةالعملةطباعة-!العملةسك

والاقتمادالنقود-3

النقودعرضيحددكيف-جالنقودقيمة-أ

المركزيالمصرفدور-دالنقودعرضتعريف-ب

الدوليالتمويل-4

المدفوعاتميزان-أ

الدوليةالاحتياطيات-!
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أسئلة

يحتاجونكالواالتيالألتمياءعلىيحصلودالناسكالىكيص-أ

؟المقودمعرفةقبلإليها

المعدنية؟العملاتاحترعتمتى-2

؟مرةلأولالورقيةالعملةاستعملتأين-3

؟كنقودالماضىدييستعملونهاالاسكانالمىالأشياءما-4

؟الصر!سعرما-5

؟النقودقيمةعلىالتضخميؤثركيف6

؟اسلادااقتصادعلىالمد!وعاتميزاندىالعحريؤثركيف-7

الدولى؟النقدصندوقدورما-8

العربية،الدولعملاتانظر:.الإسلاميةالئقود

)صورة(.النفود،الإسلاميةوالنقودالعملات

بمالعربيةالدولعملاتالظر:.العربيةالئقود

(.)صورةالنقوفىبمالإسلاميةوالنقودالعملات

299-هـ،47.)381-أبوالحسينالنقور،ابن

بنأحمدبنمحمدبنأحمدالحسينأبوأم(.770

الصدوقالشئالجليلالبزاز،البغداديالنقور،بنعبدالله

.المحدث

بنوعبيداللهالحربىوعلىالخلصطاهرأبيمنسمع

والحميديأجغدادياالخطيبعنهحدث.وغيرهمحبالة

وغيرهم.الخياطسبطوالحسين

ويسمع،مجلسهيحضرالتميمىمحمدأبووكان

".الذهبسبي!صةالنقورابن"حديث:ويقولمنه،

لروسياقيصراكانأم(.-1855)697الأوللقولا

القاسىبحكمهعرفوقد.وفاتهحتىأم825عاممن

وألاقتصاديةالاجتماعيةالإصلاحاتمنعدداأنرغم

.عهدهفىتمتقدالمه!ة

وفى.بولللقيصرابناوكانجاتشينافينقولاولد

قيصرا،نقولاأصبحأنوبعدام،82ءعامديسمبر

الإصلاحيةالميولذويالنبلاءمنمجموعةحاولت

السلطة.علىألامشيلاء

كانواكماهذهالديسمبريينانتفاضةنقولاأوقفوقد

إلىالاخرينونفىقادتهامنخمحسةوأعدميسمونها،

السجن.أودعهمأومميبريا

كماروسياإدارةوحاولبالجيمق،ضابطانقولاوكان

معاونيهمنقليلاعددافأعطى.عسكريةوحدةلوكانت

معادنشاطأيلمنعسريةشرطةوأنشأ،واسعةسلطات

واضطهد،الرقابةتحتو!إلصحفكما.للحكومة

بالولاءالكلأبوطا.الجامعاتعلىوسيطر،الروسالكتاب

الروسية.الأمةواالشرقيةالأرثوذكسيةوالكنيسةللقيصر

بالغةبقسوةنقولاسحق،أم83وأأ083عامىوفى

الإمبراطوريةمنجزءاعندئذبولنداوكانتبولندافىثورة

الواسعة.الروسية

فقدأيفئا،الإصلاحاتمنالعديدأدخلنقولاولكن

عامبموأفقتهحديثةروسيةقانونيةمجموعةأولصدرت

الفلاحينحياةمستوىتحسينعلىوافقكما.ام835

ذلك،إلىوبالإضافة.الدولةأراضىفىيعملونالذين

روسيا.فىحديديةسكةبناءنقولاساند

شرقيوجنوبآسيافيروسياقوةزيادةنقولاوحاول

(الان)تركياالعثمانيةالإمبراطوريةحاربكماأوروبا.

الأتراكوهددأم(.982-)1828عاممطبينعليهاوانتصر

ساعدتاوفرنسابريطانياوأ!كن،أم853عامأخرىمرة

انو:روسيا.وهزيمةالقرمحربالنتيجةوكانت.الأتراك

.الحربهذهخلالنقولاومات.القرمحرب

عامباباانتخبأم(.610-أ؟10)0الثاليلقولا

ما950سنةلاتيرانبمجمعحكمهاشتهر.أم950

أصدروقدالبابا.بانتخابالخاصةالإجراءاتأصلحالذي

الأساقفةيرشحأنوجوبعلىينصمهمامرسوماالمجمع

الكرأدلةكليقومثم.البابويةلكرسيمرشحاالرئيسيون

عليه.الموافقةاصح،بمعنىأوالمرشمح،بانتخاب

ثم.للموافقةروماشعبإلىالمنتخبالجديدالباباويقدم

علىللحصولالمقدسالرومانيللإمبراطورإخطهاريرس!!

منرومانبلاءحرمانهوالمرسومهدفوكان.موافقته

علىأيضاالمرسومطبقبعد،وفيما.البابااختيارفىالتدخل

كذلكالمجمعوأصدرالبابا.انتخابفيالإمبراطورنفوذ

المناصببيعويحرمالدينرجالعلىالعزوبيةيفرضتشريعا

بإقرارالعلمانيةأسحلطةقيامأو،الكنيسةومناصبأممهنوتيةا

الإمكانيةهذهكانتفقد.الدينيةالمناصبالدينرجالتقليد

الدينية.المناصبشاغليعلىالسيطرةمنالحاكمتمكن

بفرنسا.اللورينفيربماأوبرغنديافينيقولاولد

جيرهارد.اسمهوكان

البابا.:أيضاأنظر

روسيا،قياصرةآخرأم(.-189أ)868الثاليلقولا

علىتربى.م1791عامحتىأم498عاممنحكم

ولكنه،مطلقةيتمئبسلطةأنيجبالقيصربأنالاعتقاد

.قويسياسيلقائداللازمتينوالقوةالموهبةيملكيكنلم

القيصرأباهوخلف.بطرسبرجسانفىنيقولاولد

وثقافي.صناعينموفترةفيحكمهبدأ.الثالثألكسندر

والنسئوالنفطالحجريالفحمصناعاتتطورتفقد

فروعمنوغيرهماوالعلومالأدبوازدهر.بسرعةوالحديد



305يسلقدا،نقولا

ضوئيةصورةلأخذتهيأواوأسرظالروسقيماعرةآخر،الثانينقولا

أسفلمنالقيصرأسرةضمت.بقليلالروسيةالثورةقبل،أم719عام

الإمبراطورةزوجته،أليكسيسالأكبرالدوقابنه،الصورةيسار

أسشاسيا.أولجا،تاتيانا،ماريا،الدوقاتوبناتهألكسندرابم

يستطعلممزمنةمشكلاتنقولاواجهتولكن.المعرفة

الشردتىفيروسياقوةزيادةفيرغبتهأدتفقدحلها.

التي،أم409عاماليابانيةالروسيةالحربإلىالأقصى

الياباني!.الروسيةالحربانظر:روسيا.فيهاهزمت

نقولا.حكومةسلطةالعسكريةالهزيمةأضعفت

وطالبأم،509عامعديدةفئاتبينالثورةواندلعت

والليبراليونوالراديكاليونوالفلاحونالصناعيونالعمال

.باللإصلاحات

منتخبةجمعيةبإنشاءنقولاوعد،لذلكواستجابة

حقوقهمالمواطنينبمنحوعدكماالدوما،تسمى

الدوما.انظر:.الشخصية

الإصلاحاتمنعددتنفيذفينقولاحكومةبدأت

الحكومةفوسعت.أم419عامإلى6091عاممنالمهمة

بين*رضالفرديةالملكيةوشجعت،العامالتعليمقاعدة

المرضضدالتأميناتبعضالعمالوأعطتالفلاحيين،

.والحوادث

الأولىالعالميةالحربفيألمانياضدروسياوحاربت

وأصبح.فادحةخسائروتكبدتأم(،-189أ19)4

مباشرةممسؤوأجمةمسؤولأيبدوجعلهمماأعلىقائدانقولا

.العسكريالفشلعن

المولدالألمانيةألكسندراالقيصرةزوجتهوأصبحت

الخونةبأنشائعاتسببمماكبير،سياسينفوذذات

مع،المشكلاتهذهوتسببت.الحكومةعلىيسيطرون

بدايةفيجديدةثورةإشعالفيوالوقود،الأغذيةنقص

العريق.عننقولاوتنازل،م7191عام

الثوارمنمجموعةاستولت،أم719عامض!وفي

وتقول.وأسرتهنقولاواعتقلتالسلطةعلىالبلاشفة

يوليو61فىبالرصاصرمياقتلتقدالأسرةإنالروايات

.أم819عام

أسرتهأفرادبعضأونقولاأنالرواياتبعضوتزعم

.الرواياتهذهمنأيتتأكدلمولكنروسيا.منهربوا

سبوتين.را:أيضانظرا

عامباباانتخبأم(.أ-455)793الخامسلقولا

النهضةعصرباباواتأولنقولاوكان.أم474

التيفلورنسافيالفكريةالتطوراتجعلتهفقد.الحقيقيين

ينفقأنلمحايطاليا،الإنسانيةللحركةالرئيسيالمركزكانت

الخطوطاتمنمهمةمجموعةلاقتناءطائلةأموالأ

الكنيسةعصرمنومخطوطاتوالرومانيةالقديمةالإغريقية

الفقريالعمودبمثابةالخطوطاتهذهوأصبحت،المبكرة

.الفاتيكانلمكتبة

)أصحابالإنسانيينمنكبيراعددانقولارعىكما

الكتببترجمةقامواالذينرومافيالإنعسانية(النزعة

البابويالدورأنيرىكانإذ،اللاتينيةاللغةإلىالإغريقية

أيضا.الغربيةالحضارةزعامةوإنما،الكنيسةرئاسةمجردليمي!

للعالمعاصمةثانيةمرةروماإعادةنقولاهدفوكان

ممااليوبيلعامهوام045عامأنفأعلن.النصرانى

بإعادةقامكماروما.إلىالزائرينمنكبيراعددااجتذب

الحرفيينمشاهيرمستخدما،بالمدينةكثيرةمنشاتبناء

هذهلزخرفةأنجيليكو،فراالرسامبينهمومن،والفنانين

طموحةخططلديهكانت،ذلكإلىوبالإضافة.المبانى

سوىيستطعلمولكنهبطرسالقديسكنيسةبناءلإعادة

.الفاتيكانبناءإعادة

لاسبيزيامدينةمنبالقربسارزاناببلدةنقولاولد

تشيللي.بارينتونوماسوعائلتهواسماسمهوكانبإيطاليا.

أكثرأحد(.الميلاديالرابع)القرنالقديسئقولا،

الراعيالقديسفهو،شمعبيةالنصرانيةالكنيسةقديسي

اهتمامااهتمكماوالتجار،والخبازينوالمسافرينللبحارة

أنهغيرحياتهعنالقليلسوىيعرفولا.بالأطفالخاصا

آسياساحلعلىليسيابمقاطعةمرالكنيسةموأناكان

.الصغرى

كانعندماإنهالأساطير:بعضوتقولليسيا.فيولد

اضطهادفترةخلالسجنوإنه،وفلسطينمصرزارطفلا
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قسطن!ينحكمخلالعنهوأفرج.للنصارىديوكليشيان

حضرنقولاالقديسإنأيضاالأساطيرتقولوكماالأكبر.

المجهوداتمنكثيرإليهوتنعسب.م325عامنيقيةمجلس

العادية.غير

السادسبيومالانحتىأوروبامنكبيرةأجزاءوتحتفل

القديسوفاةلذكرىتخليداخاصةكعطلةديسمبر،من

وسويسراألمانيافيالرجاليلبس،المثالسبيلفعلىنقولا.

نقولا.القديسأنهمعلىالم!ارنةملابسوبلجيكاوهولندا

صلواتهم،عنويسألونهم،الأطفالبزيارةويقومون

نبعتوربماالهدايا.ويعطونهمطيبينيكونوابأنويعظونهم

لثلاثذهباأعطىنقولاالقدي!م!أنأسطورةمنالعادةهذه

.الزواجيستطعنلمولذا)المهر(الصداقيملكنلافتيات

وشماليألمانيافينويلباباإلىنقولاالقديسوتطور

القديس"زيارةالهولنديونونقل.البروتستانتيأوروبا

كلمةمنمشتقنفسهكلوزسانتاواسمأمريكا.إلىنقولا"!

نقولا.القديصرتعنيالتي،الهولنديةسنتركلاس

أم(.أ-63ء494هـ،09719-)0النقدبابن

بابنالمعروف،الدينغرسخليلبنأحمدبنخليل

بالحسابعالم.بالقاهرةودرس،بحلبولد.النقيب

آلاتفيوماهر،غريبةفنونوصاحب،والهندسةوالفلك

تذكرة:كتبهمن.والأسطرلابكالربعوالهندسةالنجوم

فىرسالة،الفرائضفي،كتابالحسابعلمفيالكتاب

بربعالقبلةمعرفةفىرسالةبمالمجيببالربعالعمل

بالقسطخطنية.توفي.ا!لقنطرات

الساقينطويلمائيطائرالنكاتطائر.طاشا!ات،

منه،أنواعأربعةوتوجد.سم4وء04بينطولهيترواح

علىالمنحميالطويلومنقارهساقاهتساعدهمائيطائرالنكاتطائر

الضحلة.المياهداتالمناط!فيالتغدي

الشماليةأمريكامنكلفىوواحدأستراليافيواحد

أساساالنكاتطائروريشأوروبا.فيوواحدوالجنوبية

الشماليةأمريكافيوعنقهرأسهويكون.وأبيضأسود

.التزاوجفترةأثناءفيالبنيباللونمخططين

بهيحفرأعلىإلىيتقوسطويلمنقارالنكاتولطائر

أكلبينالطريقةبهذهويجمع،الضحلةالمائيةالبركقاع

يطفوالذيالاخرالغذاءوأكل،الصغيرةالمائيةالحيوانات

السطح.على

الأذنينألممفلمؤلماورمايسببمعدمرضنالئكا!

بمالنكفيةالغدةالتهابأيضايسمىوالنكافوأمامهما.

)اللعابية(النكفيةالغددعلىرئيسيةبصفةيؤثرلأنه

الغدد.هذهفيالورميحدثثمومن،الخدينفيالموجودة

.المصابالشخصلعابفيفيروسيسببهوالنكاف

منيوما81حواليبعدالمرضهذاأعراضتظهر

الاموالحمىأعرأضهوتشمل،بالفيروسالإصابة

كلتاأوإحدىفيالورميبدأالقيء.وأحياناالعضلات

الغدتينمنالمنبعثالألميسببوقدمعا.النكفيتينالغدتين

يهاجموقد.المريضلدىالبلعأوالمضغفيصعوبة

ويستمر،الفكتحتالموجودةاللعابيةالغددأيضاأضكافا

تقريبا.أسبوعلمدةالورم

المرضولكن،خطرةليستالنكافحالاتوأغلب

يهاجمفقد.الجسممنأخرىأجزاءعلىأيضايؤثرقد

فيارتفاعامسبباالمركزيالعصبيالجهازالنكاففيروس

مؤلماورماويسببوغثيانا.شديدأوصداعاالحرارةدرجة

الرجلخصيتىكلتاأوإحدىفىظهورهعندجدا

ونادرا.الأنثىمبيضأيضاالفيروسيصي!وقد.البالغ

الرجللدى(الأطفالإنجأبعن)العجزالعقممايسبب

.المرأةأو

الذينالأشخاصثلثعلىالأعراضتظهرولا

علىالقدرةلديهمتظلولكن،النكاففيروسيصيبهم

بالنكافالمصابللشخصويمكن.للآخرينالعدوىنقل

بسبعةالورمظهورقبلمبكرا،غيرهإلىالعدوىينقلأن

.أيامبتسعةظهورهبعدحتىأو،أيام

ولكن،بالفيروسالإصابةبعدللنكافعلاجيوجدلا

أواخرفىانتشاراأكثرأصبحالذي-النكافلقاحيوفر

هذامنللوقاية-مناعةالعشرينالقرنمنالستينيات

.المرض

الرحيقانى.انطر:.الئكتارين

لفكاهة.ا:نظرا.لئكتةا

*-ص!-

صحى

سجض
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رئيس.(م2791-9091)ميكوا،مانكرو

قادةبهأطاخ.أم669وام069عاممطبينغاناجمهورية

ألمجاورة.غينيافيالمنفىإلىفذهب،أم669عامالجيش

رئيسنكروماغينيا،جمهوريةرئيس،مميكوتوريوعين

فخريا.جمهورية

علىغانا،جمهوريةلرئاسةتوليهخلالنكروما،عمل

طوروقد.المعيشيةالظروفوتحسينالاقتصادتنمية

الاجتماعي،والضمانالصحةبرامجوأدخل،التصنيع

بالأساليبأعداءخلقنكرومالكن.التعليمىالنظامووسع

وبدأخصومهفسجن؟أهدافهتحقيقفىاستخدمهاالتي

علىالجيشفاستولىالفساد،وأنتشريضعفغانااقتصاد

للصين.زيارةفينكروماكانبينماالسلطة

إلىبلادهمسيرةوقادبغانا.نكروتولفىنكروماولد

العشرين.القرنمنالخمسينياتفىبريطانياعنالاستقلال

عندمابالمنصبواحتفظ،الذهبساحلوزراءرئيسوأصبح

.أم579عام،المستقلةالدولةغانا،ا!سشعمرةأصبحت

الضعبيالفنفيالماء،فييعيشصغيرجنىاسملخى

الألمانيةالشعبيةالحكاياتتزعمكماوالنكسيون،الألماني

يعيشونوهمخضراء،وأسنانذهبيشعرذووصغارأناس

الموسيقىيحبونوالنكسيونوالأنهار.البحيراتفى

إنهمويقال.ولائمهمإلىأحياناالبشرويدعون،والرقص

غرقا.شخصأيموتقبليظهرون

مميزةعلاقةوهو،السدوكمنسابقنمطإدىارتدادالئكوص

بقصدالكلمةهذهالأطباءويستخدم.معينةعقليةلأمراض

منمبكرةمرحلةتميزالتيوالتصرفالتفكيرطريقةإلىالعودة

،أعوام4عمرهطفلهناككانإن،المثالسبيلعلىالعمر.

مثلهالتصرففييبدأله،أختأوأخولادةبعدنجدهفإننا

.النكوصاسمالتصرفهذاعلىالأطباءويطلق

الظباء(.)أنواعالظبي:نوا.يفيا

الشاطىءعدىتقعمدينةندسونمدينة.مددئةفلسون،

سكانهاعدديبلغنيوزيلندأ.منالجنوبيةللجزيرةالشمالي

وتعدتسمانخليجرأسعلىتقعوهي.نسمة193.47

والمدينة.نلسونمقاطعةفيالوحيدةوالمدينةالرئيسيالميناء

الفاكهة.زرأعةومنطقةوالجنجل،التبغلسوقهاممركز

ويوجد،الجميلةوشواطئهاالمشمسبمناخهامشهورةوهي

البحوثمؤسساتأحدوهو،نلسونفيكاوثرونمعهد

إحدىنلسونوكليةنيوزيلندا،فيالمتطورةالزراعية

نلسونفكتورياالملكةجعلتوقدالبلد.فيالبارزةالمدارس

.أم858عامفيمدينة

كانم(.5081-1)758هوراشيو،نلسون

بريطانيا،فىبحريوبطلأميرالأشهرنلسونهوراشيو

فيمجتمعينوالأسبانيالفرنسىالأسطولينهزموقد

فيبحريانتصارأشسهرفيالبحريةالأغرالطرفمعركة

البحريالبطلنلسونأصيبوقد.أم508عامالأغرالطردفيوالأمسبانىالفرنسيالأسطوليتعلىكميرنصرإلىالإنجليزقادنلسونهوراشيو

(.الصورة)يمين،المعركةهذهفيمميتةبجراحالبريطانى



،معركةالنمارق605

وقد.نييطالبر!رللتاا

علىالانتصارهذاقضى

ووطدلفرنسا،البحريةالقوة

علىالبريطانيةالسيطرة

منالمتبقيةللفترةالبحار

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

-بيرنهامفينلسونولد

بإنجلترانورفوكفىثورب

نلسونهورالثيرعشرةالخامسةبلغوعندما

علىرباناعملعمرهمن

البريطانىالأسطولفيملازماوأصبح،كاركاسالسفينة

للفرقاطةقائداأصبح،أم977عاموفي.عاما81وعمره

بعد،والعشرينالحاديعامهبلغقديكنولم.هنتشينبروك

عامأميرالأصئنائبثمقدير،ضابطبأنهمعروفاوكان

.أم308مايوفيللأسطولعاماقائدا،ثمأم108

:المراتإحدىفيوقالشجاعا،محاربانلسونكان

أمنا".أكثرهادائماالإجراءاتأشجعأن"أرى

خلافةفيالنمارقمعركةحدثت.معركةالئمار!،

المسلمينبينعسهأدلهرضىالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

وتوليهالثقفيمسعودلنعبيدأبىوصولعقبوالفرس

أرسلبكرأبالأن،العراقفيالإسلاميةالجيوشقيادة

.هناكالفتحقائدلنجدةالشامإلىخالدا

الدهاقينفكاتبواعبيد،أبيإرهابالفرسأرادلقد

عبيدأبوبهمالتقىولذا،المسلمينعلىبالتورةوأغروهم

.الفرساللهوهزم،النمارقفيحارثةبنوالمثنى

الإسلامية.الفتوح:أيضاانظر

أسترالي،جرابيحيوانالنمبات.حيوانالئمبات،

كايف.وذيلمخططةزاهيةألوانلهالكبير،الجرذبحجم

والمممات.الأسضاللمملتلفوقالأبيضالمملصيبحتالنمبات

لأمشراليا.العرليالجموبيالجزءفيفقطيوحدجرابيحيواد

منوأبيضالأعلىمنالصدأبلونأحمرأضمباتاولون

خطوطبعستمخططالظهرمنالخلفيوالثلث.الأسفل

الأذبن.إلىالخطممنالعينينعلىيمرأسودوخطبيضاء،

.للجرابياتالمميزالجرابذلكللإناثوليس

الذيالأبيضبالنملالنهارأثناءالنمباتحيواناتتتغذى

النملويلتصق،الحشراتلهذهالأرضيةالأنفاقبفركيصطاده

تعيعش.اللزجالطويلالأسطوانيالنمباتبلسانالأبيض

تأويوهي.المنخفضةالأشجارمناطقفيأضمباتاحيوانات

الحيواناتمنالنمباتوكان.المجوفةالجذوعإلىأطيلافى

لأسترالياالجنوبيالنصفمعظمفىمضىوقتفىالشائعة

.الغريالجنوبيالجزءفيفقطالآنيوجدوأممط

فصيلةمنمعينةأنواععلىيطلقفضفاضاسمالئمر

الذيالأرقطللنمرالسوداءالأنواععلىوخاصة،القطط

الذيأمريكا،شمالبوماويسمىوإفريقيا.آسيايستوطن

أحيانا،الجبالأسدأوالأمريكيبالأسدأيضايعرف

بعضويطلق.المتحدةالولاياتشرقيفيلامميماالنمر،

فقط.الكبيرةالرقطاءالنمورعلىالاسمهذاالعلماء

ثالثوهو.القططفصيلةفيكبيرعضوالأرقطالئمر

فالأسد.الأرضيةأممرةامنالشرقىالنصففىقطأكبر

فيالرقطاءالنموروتعيح!.منهالأكبرفقطهماوالببر

آسيافيتعيشكماشمالأ،الكبرىالصحراءحتىإفريقيا

.وجاوةكورياحتىتركيامن

ويبلغ،وماكرةويقظةرشيقةحيواناتالرقطاءوالنمور

.م5.2وطولها،الكتفعندسم07ارتفاعهامتوسط

إلىالأنفمنم82.إلىطولهيصلقدالكبيرالذكرولكن

تزنوقد.كجم75و45بينمايزنقدكما،الذنب

وأ،جروينالأنثىوتلد.كجمء3حواليالكبيرةالأنثى

.الواحدةالمرةفىأربعةأوثلاثة

إلىضاربفاغبنيبلونالرقطاءالنمورمعظمجلديتميز

حلقاتبالذنبوتوجد.كثيفةسوداءكثيرةبقعمعأصفرةا

نأغيركثيرا.الرقطاءالنمورجميعوتتشابه.حولهداكنة

اتيتلكمنأدكنالغاباتفيتعيشالتيالرقطاءالنمور

والنمر.الصحراويةوالأحراجالمكشوفةاسمهولفيتعيش

البقع،رؤيةتصعببحيث،الدكنةشديدالاسودالأرقط

علىالنمراسمويطلقتماما.اللونأسودوكأنهالحيوانفيبدو

منكثيراأندرفهيالبيضاءالنمورأماالسوداء.الرقطاءالنمور

والهند.وجاوةماليزيافيتوجدالتىالسوداءالنمور

فريستها.وتصيد،اللحومالمفترسةالحيواناتهذهتأكل

،الصغيرةوالأيائلوالطاء،القردةمثلبحيواناتتتغذىفهى

والماعز،،والأغنام،والثعابين،والطواويس،اوىوبنات
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يمتزج،الأرضفعلىالألنمحار،وفيالأرضفييعيمشالرلثقالقويالأرقطالنمر

نأبعديحرهاوقد.خلسةفريستهيطهاردعندما)أعلى(حولهمامعالماهرالصيادهذا

.يجوعحتىهناكويخزنها)يسار(الشجرةأعلىإلىيقتلها

الذيالكبيرالقنفذحتىالنمريقتلإفريقيا،وفى.والكلاب

أكثر.أوسم3.إلىأشواكهطوليصل

نأبمجردولكنه.الإنسانالنمورتهاجمماونادرا

فقد،سهلةضحيةالإنسانأنالرقطاءالنمورتكتشف

جيد،متسلقالأرقطوالنمروالببر.الأسدمنأخطرتصبح

قويحيوانوهوالأشجار.علىوقتهمنجزءاويقضي

بينماتزنفراشجثثعلىعثروقد.تصدقلابدرجة

ستةإلىأربعةارتفاعهايبلغأشجارفوقكجم68و35

كثيرقتلتموقد.هناكإلىأرقطنمرحملهاحيثأمتار،

هذاأصبحبحيثفرائها،أجلمنالرقطاءالنمورمن

الانواعبعضتواجهكماكثيرةأماكنفينادراالحيوان

علىالدولمنكثيروقعتوقد.الانقراضاحتمال

الأرقط.النمرجلودبيعأوشراءتمنعمعاهدات

الثلجى.النمر،القط:أيضاانظر

فصيلةمنمنقرضحيوانالمعمولمحةالأسئانلمر

النابذواتالقططاتأفياعمنواحداكان.القطط

(.الفممقدمةفيتوجدحادةطويلة)أسنانالطويل

كلطوليبلغ،المبارزةسيوفمثل،معقوفةطويلةوأسنانه

الأسنانذواتمننمرأولعاش.سم2.نحومنها

هذهوانقرضتسنةمليون04منيقربماقبلالمعقوقة،

هيكلعلىالعثورتموقد.سنةآلافعشرةقبلالحيوانات

أمريكا.وجنوبيوشماليوأوروباإفريقيامنكلفيعظامه

ولعلها،اليومنموربحجمالنمورمنالنوعهذاكانوربما

مثل،السميكالجلدذواتالحيواناتعلىتعيشكانت

البرية.والسلاحف،والمستودون،الفيلة

فيتعي!التيالضخمةالحيواناتأحدالتسماليالثمر

واثايلاسينباسمأيضاويعرف.الأستراليةتسمانياجزيرة

وطول.انقرضأنهالعلماءمعظمويعتقدالتسماني.الذئب

سم،05حواليطولهذيلذلكفيبماأم،5التسمانيالنمر

الجزءوعلى،بالذئبالشبهكثيروهو.بنىلونهقصيرفرووله

النمر.خطوطمثلداكنةخطوطظهرهمنالخلفى

هذهمنوالأنثى،الجرابذواتمنالتسمانيوالنمر

النمومكتملةغيروهي،الضعافصغارهاتحملالفصيلة

حتىبلبنهابتغذيتهاتقومحيثبطنهاعلىجرابفي

حدإلىمعروفةالتسمانيةالنموركانتوقدنموها.يكتمل

فيتساعدهحادةطويلةأنيابلهمنقرضحيواناللعقوفةالأسناننمر

الفريسة.علىالقبض
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حطوططصهعلى.القرضأسهالعلماءمعظميعتقد.التسمانيالنمر

هى،أم33!عامأحذتوالتي،أعلاهوالصورةالممر.خطوطمتل

الأسر.فىكادوقد.تسمانينمرلآحر

المستوطن!تأنغير،العشرينالقرنبداياتحتىما

جميدهاأبادوهالعلهمبلاصطيادها،منأكثرواالأوروبيين

الدأجنة.والطيورللخرافأفتراسهابسبب

طوا!هيصلالقططفصيلةمنحيوانالنلجيالئمر

للنمرالصيفيوالموطن.مترينحواليإلىنموهباكتمال

هضبةفيم)0093إلىيصلارتفاععلىيكونالتلجي

آلتايجبالمن،الوسطىآسيافيالواقعةالباردةالتيبت

البرودةالمتناهيةالشتاءأشهرأثناءوفيالهملايا.حتىجنوبا

منخفضارتفاعإلىتصلالتيالوديانإلىالحيوانيهبط

.ام0028يبلغ

بقعبه،شاحبرمادي،الكثيفالثلجيالنمروشعر

هذاالشاحبلونهويساعده.العاديالنمرتشبهلمسمراء

النمرويتغذىأحد.يلحظهأنالثبدونفوقالتسللعلى

والناهوربالوعل،الأصليالصخريموطنهفيالثلجي

أعدادقتلتموقد.الحيواناتمنوغيرهاوالبيكاوالمارموت

هذاأنلدرجةفرائها،أجلمن،الثلجىالنمرمنكبيرة

.للانقراضمعرضاأصبحقدالنوع

*يرجم!تمي!-!

*جميرعيئ!8ء!

!-

سمراء.ولقعاللونباهتشعرلهالثلجيالنمر

.للمدنومشيداشهيراقائداكان،القديمالعهدفيلمرود

نمرودعاش.السلامعليهنوحأبناءأحد،لحامحفيداوكان

يتيهونفيهالناسكانزمنفى،الطوفانبعدالسنينمئات

وأوروك،،وبابلأكاد،مدنمملكتهوشملت.الأرضفى

نينوىمدينةنمرودأنشأوكذلكحاليا.العراقفيتقعوكلها

وصيادامشهوراأصبحوقد.العراقبشمالياليوميعرففيما

القديمةالآشورية)كلخ(نمرودمدينةيحىالذيوهوماهرأ،

الموصل.مدينةشرقيجنوبتقعالتى

الصغيرةالحيوأناتمنجموعةعلىيطلقاسما!ى

اسياجنوبىفيتعيشوالتيببعضها،الوثيقةامحلاقةاذات

الزبادبالقطعلاقةوللنمسإفريقيا.وجنوبىوالهند،

شعروله،سسم04الشائحواليالنمسوطول.والرباح

ولديه.البنيالأسودباللونمنقطورماديمصفر،خشن

ترويضه.يمكنولكن،متوحشةنزعة

ليس،الثعابينقتلعلىقدرتهالنمسبهاشتهرماوأكثر

علىتساعدهالتيلسرعتهولكن،السمضدمناعةلديهلأن

أيضاالنم!رويقتلوقتلها.الكوبرامثلالسامةالثعابينقبض

وبعضالبريةوالطيور،والدواجنوالجرذان،الفئران

الطور.بيضأيضايأكلكما.الأخرىالصغيرةالحيوانات

وبورتوريكو،وكوبا،جامايكا،إلىالنمسأدخل

.الفئرانقتللغرضالعالممنأخرىأجزاءوبعض،وهاواي

العديدأهلكقدكتيرةحالاتفيالنمسفإن،حالأيةوعلى

لا،السببولهذا.للجرذانفعلهبمامقارنة،الأليفةالطيورمن

ترخيص.بدونعديدةأقطارفيالنمسإدخاليمكن

فيالبريالحيوانانظر:.الديلأبيصالئمس

العربية.البلاد

فىالبريالحيوانانظر:.الرماديالهئديالئمس

اللاحمة(.)التديياتالعربيةالبلاد

بمحاح،التعابينقتالالممسيستطع.قتلهبعدثعحانلأكليستعدعس

حاطفة.بسرعةوالقفز،المراوعةعلى!قهـررشه
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بقااليصن،إلىالممسا.غرجمطالألبأوديةأحدفىللإعجابمثيرةقرية

النمسا.مساحةأعلبوسفوحها

المحمساجمهوريه

الجبديةبمناظرهمعروفأوروباوسطفيصغيربددالئمسا

أجزائهعبرتمتدالمنخفضةوتلالهاالألبفجبالبمالجميلة

الخضراءالوديانبينهاوتفصل،والوسطىوالجنوبيةالغربية

وتغطي،صافيةبحيراتالنمسافيأنكما،الواسعة

أراضيها.معظمالكثيفةالغابات

مشتركةحدودولها،ساحليخطإلىتفتقروالنمسا

وألمانيا،وسلوفاكيا،الغربفيولختنشتاين،سويسرامع

،الشرقفيوالمجر،الشمالفىالتشيكيةوالجمهورية

مدينةهيالنمساوعاصمة.الجنوبفىوإيطالياوسلوفينيا،

الشرقيالشماليالجزءفىالدانوبنهرعلىالواقعةفيينا

البلاد.من

وتضم،المدنفيمعظمهميعي!حضريونالنمساأهل

جانبإلىوالنمساويون،السكانخمسالعاصمةفيينا

بأنجدافخورون،والفن،والرياضةالجيد،للطعامحبهم

أوروبا،فيرائداثقافئامركزا-طويللوقت-كانبلدهم

بفضلوذلكعامكلالسياخملايينإليهيجذبلازالوأنه

هذاوفوق،فيهالشتويةالرياضةوإمكاناتالثقافيةمنشآته

الخلابة.الطبيعيةمناظره،وذاك

عائلةحكمأيامأوروبافىمرموقبمركزالنمساتمتعت

،الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفيبدأالذي،هابسبيرج

الثلجيةالأل!قممدغطهيمنها.القريبةوالمزارعالقريةعلىدطهلقلعةيا

النمساصارتحيث،الأولىالعالميةالحرببنهايةوانتهى

حكمهاخلالوشهدتجمهوريا.بلداذلكبعد

والقلاقل،الاقتصاديةالمصاعبمنطويلةفترةالجمهوري

ما389عامفيهاالألمانيالجيشبدخولانتهتالسياممية،

إلآالجمهوريوضعهاإلىتعدولمألمانيا،منجزءاوجعلها

أم(،-459أ)939الثانيةالعالميةالحربنهايةبعد

الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيفشهدت

اليوموتقفسياسيا،واستقرارا،واقتصادية،صناعيةنهضة

كانوملاذاالأفكاروتبادللالتقاءومركزامحايدا،بلدا

الشرقيةألمانيامثل،الشيوعيةالدولمنالفارونإليهيلجأ

غيرأخرىبلدانإلىطريقهمفيوهمالمجرأو)سابقا(،

شيوعية.

الحكمنظام

هي:أقاليمتسعةتضمفيدراليةجمهوريةالنمسا

وسالزبيرج،،السفلىوالنمسا،وكارنيثيا،بيرجينلاند

فيينا،ومدينةالعليا،والنمسا،وتايرولوستيريا،

،ام029عامأجيزدمشورالنمساويحكم.وفورارلبيرج

فيعشرةالتاسعةسنيبلغشخصكلبحقويقضى

التصويت.
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السكانمجموعوينتخبه،الدولةرأسهو.الرئيس

ليسولكن،فترةمنلأكثرانتخابهويجوز،أعواممشةلفترة

تعيينمثل،تشريفيةوواجباته،متتاليتينفترتينمنلأكثر

لهليسولكن،المسلحةللقواتالعامالقائدوهوالسفراء،

الفيتواستعماللهيحقلاوكذلك،الحربإعلانحق

.البرلمانيجيزهاالتيالقوانينضد-النقضحق-

يديرأناللذانهماالوزراء.ومجلسالمستشار

رأسوهوالوزراء،رئيسهوفالمستشار،النمساويةالحكومة

المجلسفىالأغلبيةعلىالحائزالحزبوزعيم،الحكومة

الرئيسقبلمنتعيينهيتم،الأساسهذاوعلى،الوطني

رئيستوصيةعلىبناءولكنالوزراء،أيضايعينالذي

وتنفيذوضععنمسؤولالوزراءومجلسالوزراء.

الذيالوطنيالمجلسلمساءلةويخضع،الحكومةسياسات

وتجرى،لذلكداعئارأىإذاعنهالثقةحجببحقيتمتع

غالبا.الحالةهذهمثلفىجديدةانتخابات

الوطني،المجلس،مجلسينمنالبرلمانيتكون.البرلمان

183منيتأدفالأول)البندسرات،الفيدراليوالمجلس

.أعوامأربعةولمدةالسكانمجموعقبلمنمنتخباعضوا

الجمهوريةلرئيسكما،نفسهيحلأنفىالحقوللمجلس

الوزراء.رئيسمنبتوصيةحلهحق

موجزةئق-

فييسا.:العاصمة

الألمانية.:الرسميةاللغة

النمسا.جمهورية:الرسميالاسم

الغربإلىالشرقسممسافةأقصى2.كم984.83:اللساحة

كم.092الجنوبإلىالمتممالومن،كم157

!سفوقم.7973سحلوكرحروجبلارتعاعأع!:الارتفاع

البحر.سطحفوقأم51نيومميدلرلحيرةارتفاعأدنىالبحر،

19:الكثافة.سممة7)488لم.،.م6991عامتقدير:السكان

الري!.يسكنود%24وحضر،%85:لتوزيعا20شخصا/كم

لعامالسكادتقدير.نسمة.338.5557أم819إحصاء

سممة.0004997م1002

الشامية،الدرة،الحفالألقار،الشعير،:الزرااعة:الرئيسيةا!لنتجات

القمح.السكر،بمحر،البطهاطسالحنازير،،الحليب

الأثات،،الكوبائيةالمعدات،الكيميائيةالمنتجات،الإسمنت:الصناعة

المعدات،الآلات،الجلديةالمصوعات)الفولاذ(،الحديد،الزجاج

الغذائيةالمواد،الورقوعجينةالورق،البصريةالأجهزة،السيارات

الخشب.،السسئوالملابس،لمشرولاتوا

المشجاتالحديد،الحام،الجرافيتالمحاس،،الحجريالفحم:التعدين

الزنك.،الملح،المفط،الطبيسالعازالممجميز،،الرصاص،الفخارية

النص.علىالأرض،الحمالأرض:الوطنيالنشيد

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الشلن:الأسا!ميةالوحدة:العملة

النقود.

ةأ

!

جص

تاريحيعود.التشريعيينالمجلسيناجتماعمكانفيينافيالبرلمانمبنى

عشرالتاسعالقرنأواحرإلىالعتيقالإغريقيالنسقعلىالمقامالمبنى

.الميلادي

عامفيالحكومةتشتهالدولةعكلم

الوطمىالعلمأماأم.!45

السالة.شعارعلىفلايحتوي

سنةفياتخذالنبالةشعار

اممتعمالويعود.أم549

الممساإلىيرمزالديالعقا!

.الميلاديعشرالثانىالقرنإلى

سبعلهاوتحيطالبحر.ع!لهاولامنفذأوروبا،ومطتمثىالنمسا

أورولية.دول

8-مممرر!.7الأكىلسوثاصجمور3،لاتفلا!"3!ر

كارلنص3رك101كايهعلسضشحشانيا بريطا*?ه3

لندا

5-هه/.00نياأ---1وكرانبا

لأ!ل!أ
الأ!نسااسو.المجرلدوفا

فمماللم.صل!مانيا

لما!ا)!؟.ه.البولأ."

أابلغاريا

!لنهماألأححش!-نم!وايطازولد!.حاأ..ء-3

لم---!ح!2-،ل!----..
!ر-+-"
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الدوليةالحدودفيمرجعاليستالخريطةهذه

عضوا63فيضم،الأعلىالفيدراليالمجلسأما

النمساويةللأقاليمالتشريعيةالمجالسقبلمنمنتخبين

سكانعددبحسبمجلسكلتمثيلويتم،التسعة

إقليمه.

إقليمسكانلكل.المحليةوالحكومةالإقليميةالحكومة

ستإلىأربعلمدةتشريعىمجلسانتخابفيالحق

المجلس.هذاقبلمنالإقليمحاكماختيارويتم،سنوات

تبلغقد)كوميونات(،محليةوحداتإلىمقسموالإقليم

انتخابفيالحقوحدةولكل،وحدة032.2نحوأحيانا

ليكونمنهواحدابدورهينتخبالذيالحاكممجلسها

فهيمميز،وضعولفييناشؤونها.يدير،الوحدةلهذهعمدة

أقاليم.تسعةإلىالنمساتنقسم

هووحدتهاومجلس،نفسهالوقتفىووحدةإقليم

حاكمها.هووعمدتها،التشريعيمجلسها

يتبادلاناللذانالرئيسيانالحزبان.السياسيةالأحزاب

المحافظ،الشعبحزبهما:الوطنيالمجلسفيالأغلبية

حزبهوثالثحزبوهناك،الاشسشراكيالأحراروحزب

المجلس.فيضئيلةبنسبةإلايحظىلاولكنه،الحرية

هيئةأعلىهيالنمسافيالعلياالمحكمة.المحاكم

المدنيةالقضاياكلفىالاستئناففيتنظر،قضائية

فيالأربعالامحتئنافمحاكممنتأتيهاالتيوالجنائية

كمحاكمأخرىمحاكمالنمسافىأنكماالبلاد،

القضاياومحاكم،العملشؤونومحاكم،الأحداث

والدستورية.الإدارية

ونظام،مقاتلألف55عددها.المسلحةالقوات

كلعلىإذالنمسا،فىمطبقالإلزاميةالعسكريةالخدمة

لالمدةالخدمةتلكأداءعاما18العمرمنالبالغينالذكور

أشهر.ستةعنتقل

السكان

عبرالنمسااستوطنت.وأصولهمالسكانعدد

بينهافيمااختلطت،السكانمنمجموعاتتاريخها

قديماسكنهافقد،الحاليينالنمساويينسلالةبذلكمكونة

3-4ث!س!37،كاتبئ!يكصهـالمهلا3!!لا?ير

3د؟ء/3-أ!!صء*كالم!"ع!فاكبا

3ء3لا/-المانثاكا--7!7/ا!!ييرلسئىاللمكلاا

كا--ضير!ادثاع*ضالحمسا12،-4

33لأ33!ء3!كأ*ليماممس

صلغثنلب!ت!عكا/ع،!/!عرىلحى!سكا!7نم"ء43كا/لاكا

زئئلزتأز!!شو!ظ!ء1خكلازكفتعلاسليربابملمجرجب!ث

لمزر؟ءءكهر!عءكا!؟3ير!،!دع3صع؟!ص

كا!3؟إلطاليا-كاا--"كا*!?!!صصا!صلمد!كسووسلو!ور:كاصصص!اير

مم!!ح!كلح!؟لاحيم3سصحسينواسدا
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هدابمى.حميلةمبادبهاالمدلىوأكبرالعاصمةالقديمةفيينامدينة

.ام967فىليينااجتاحطاعونلدكرىتحليداالتدكاريالنص!

،الآسيويونبعدهممنجاءثم،والرومان،السلتيون

عشرالرابعالقرنوفى.ومجريون،جرمانيةومجموعات

فىتلتهمثم،والسلافيون،الإيطاليونأتاها،الميلادي

منمجموعاتالعشرينالقرنمنوالستيسياتالخمسينيات

هذاعنونتجوالمجر)سابقا(تشيكوسلوفاكيامنالفارين

إنهمعنهميقالمنوجودصعوبةالمهاجرينمنالخليط

النحيفالطويلالنمساويينمنفهناك،أصليوننمساويون

ومنهمالأشقر،والشعرالزرقاءوالعيونالبيضاءالبشرةذو

والشعرالسوداء،والعيون،الداكنةالبشرةذوالبدينالقصير

.وذاكهذاغيرومنهمالأسود،

يعيش،نسمة.000884.7نحوالنمساسكان

شرقيالواقعةالجهاتفيأي-السفلىالنمسافيمعظمهم

السكاننصفمنأكثرويعيع!،الدانوبنهروجنوبى

السكانخمسنحويوجدفيينا،ففي،المدنفى)%58(

مدنمنواحدةكلوتضم(،المليونونصف)مليون

وسالزبيرجولينز،،وإنسبروكجراز،:ال!صرىالأرلغالنمسا

نسمة.ألف001منأكثر

من%89وشحدثها،الرسميةالبلادلغةالألمانية.اللغة

مختلفة،ألمانيةلهجاتيتحدثبعضهمأنكما،السكان

نحوبيرجينلاندإقليمافىيوجدفمثلا،،أخرىولغات

الكرواتية،-الصربيةاللغةيتحدثونشخص42،ء..

فينسمةألف02ونحو،المجريةاللغةيتحدثونوآخرون

مجموعاتوهناك،السلوفينيةاللغةيتحدثونكارنيثياإقليما

السلوفينية.أو،التشيكيةأصلغةاتتحدثفيينافيصغيرة

عماراتفيالنمساويينمعظميعيش.الميشةأكلاط

بيوتأوشقق،فيأو،طوابقخمسةأوأربعةمنسكنية

وهندسةمعمارأما)خشبية(،شاليهاتفىوأحيانا،عائلية

لمنطقة.منطقةمنفيختلفالمبانىهذه

أهلبقيةملبسعنالنمعساأهلملبسيختلفلا

القوميةالمناسباتبعضفىيلبسونأنهمغير،الغربيةأوروبا

أحياناتسمىالتى،الألوانالزاهيةالوطنيةملابسهم

.للدرندبا

والبطاطسأساسا،ومشتقاتهأطحمامنطعامهميت!صن

وأحيانا،التشيكيةبالطريقةمتأثرةطهيهموطريقةوالخبز،

والكعك،الحلوياتبصنعاشتهرواوقد.والمجريةبالألمانية

وجباتهم.معالجعةوشرب

ويرجع،الخاصةوعطلاتهمأعيادهمالنمسالأهل

الذيالاحتفالذلكمن،النصرانيالعهدماقبلإلىبعضها

أرواحطردبغرضالربيعفصلبدايةفيتايرولإقليمفييقام

ملابسالأهالييلبسإذ،زعمهمفيالشريرةالشتاءفصل

العصيوبأيديهمالطرقاتفيويسيرون،خاصةوأقمعة

.الأرواحتلكوطردلإخافةالهواءفيبهايلوحون

برنامجطريقعنالحكومةتقدم.الاجتماعيةالرعاية

فيلمواطنيها،عدةخدماتالقومىالاجتماعىللتأمين

والشيخوخة،،والولادة،العملعنالعجزحالات

يرتدي،الحفلهذافيالرليع.فصللدايةفييقامتايرولفيقديماحتفال

،الشريرةالارواحلطردأمحصياويستحدمودوأقحعةعرسةملاسالاس
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!لضمانببرنامالنمساويونيتمتعكما،والبطالةوالمرض

مشوية.وعطلات،محددةعملوبساعات،الصحي

الطلق،الهواءفيالحياةالنمساويونيحب.الترويح

وبحيرأتها،،الكثيرةبلادهمغاباتفيوجدواوقد

ضروبمنعددلممارسةجيدةفرصاومناخهاوجبالها،

علىوالتزحلقالجليد،علىالتزلجرياضةمثل،الرياضة

الرياضةصنوفمنذلكوغيرالهوكيولعب،الثلج

فيالرياضةمنأخرىضروباكذلكويمارسون.الشتوية

وصيد،والسباحة،القواربركوبمثل،الصيففصل

إلىوهمإلة...القدموكرةالماء،علىوالتزحلق،السمك

ومشاهدة،للفنبحبهممعروفون،للرياضةحبهمجانب

.والحفلات،الباليهعروض

والكتابة،القراءةالبالغينالنمساويينكليعرف.التعليم

عشرةالخامسةإلىالسادسةسنمن-الأطفالدخولويعتبر

الحكوميةالمدارسيدخلبعضهمإجباريا،أمرا-المدارسفي

فىالأدنىوالحد،الخاصةالمدارسيدخلوبعضهم،المجانية

فيسنواتثمانيالتلميذيقضيأنهوالدراسيالبرنامج

أما،الفنيةأوالمهنيةالمدارسفيوسنة،الأوليةالمدارس

-ا:فعليهمبالجامعةالالتحاقيودونالذينالطلاب

فيسنواتوتسعالأوليةالمرحلةفيسنواتأربعالدراسة

الأولية،المرحلةفىسنواتثماني2-أوبمالثانويةالمرحلة

-3أو،الثانويةالمرحلةفيسنواتوأربعتمهيديةوسنة

المدارسفيسنواتوخمسالابتدائيةفيمشواتثماني

كمافيينا.جامعةأكبرها،جامعةعشرةاثنتاوبالنمسا.المهنية

الجميلة.للفنونكلياتستبهاأن

كاثوليك،رومالنمساسكانمن%09نحو.الدين

دياناتإلىفينتمونالبقيةأما،بروتستانتفقط%6ونحو

الشعائرممارسةعلىتضييقالنمسافىوليس،أخرى

بموجبماليةإعانةللكنيسةتدفعالحكومةأنكما،الدينية

روما.فيالباباوبينبينهااتفاقية

المراكزأحدطويلعهدمنذالنمساكانت.الفنون

مجالفيبارزةإنجازاتولهاأوروبا،فيالكبرىالثقافية

إسهاماتهاوأهمأشهرولعل،الرسموفن،والأدبالمعمار،

الموسيقى.مجالفيكان

بارزين،موسيقيينمؤلفينعدةالنمساأنجبت.الموسيقى

جعلفىبارزأدوراأدىالذيهايدنجوزيفمنهم

فىالمومميقيالتأليففيالعناصرأهمإحدىالسيمفونية

عشرالتاسعالقرنوأوائلعشر،الثامنالقرنأواخر

الذيموزارتأماديوسفولفغانغأيضاومنهم.الميلاديين

الكثيرونيعدإذ،عدةمجالاتفىموسيقيةتحفاأبدع

غنائيةمسرحيةأشهرجيوفانى،دونأوبراالغنائيةمسرحيته

العالم.شهدها

فيينافىبراالأودار

006منأكثرألفالذيشوبرتفرانزأيضاومنهم

منتعداناللتانسيلفياهيومنماريا،آفيأشهرها،أغنية

موسيقيونمؤلفونوهناك.المكتوبةالأغنياتأجمل

منصارالذيشويخبرجأرنولدأهمهممنلعل،آخرون

العشرينالقرنأوائلفىثوريةالموسيقينالمؤلفينأكثر

وهو،الموسيقيالتأليففيجديداأسلوبالابتداعهالميلادي

نغمة.عشرةالاثنتيبأسلوبماعرف

إسهاماتالموسيقىمجالفىتسهمالنمساولازالت

الكبير،الغنائيومسرحهافيينا،غلمانفجوقةجمة،

المتعددةالموسيقيةوفرقها،الموسيقىسالزبيرجومهرجان

عالمية.شهرةأكسبتها

،المبهرجللمعمارالأمثلةأحسنالنمسافيتوجدالمعمار.

القديسكنيسةفيواضحوهو،المعروفالزخرفيالطابعذي

وازدادتالمعمارمنالنوعهذاتطوروقدفيينا،فيتشارلز

القرنشهدوقدالروكوكو،بمعمارعرففيمافيهالزخرفة

المعماريالفنلتبسيطمحاولاتالميلاديالعشرون

محاولاتمثلالنمسا،أهلترقلمولكنها،النمساوي

أوروبا.منأخرىأماكنفيأثرتالتي،لوسأدولف

معظمكانولذا-بالمسرحمولعونالنمساويون.الأدب

الذيجريلباتزرفرانزأمثالهممن،المسرحيينمنكتابهم

المسرحتراثعلىمعتمداعشرالتاسعالقرنفيكتب

الشعبيةالدراماحيويةوعلى،الكلاسيكيالألماني

والعشرينعشرالتاسعالقرنكتاباهتموقد.النمساوية

فىالبشريةللعواطفالنفسيالجانببإبرازالميلاديين
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الممسا.بهاتشتهرالتيالفطائربعضلإعداديقومونممساويونخبازون

كتابأهمومنشنتزلر،هوفشاردأمثالمن،كتاباتهم

زفايج.استيفانالعشرينالقرنفىالنمسا

أواخرفىكلمتجو!ستافكان.التشكيليالتصوير

أشهرمنالميلاديينالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرن

اكتشافالفميةأعمالهمعظمفىحاولفقدالنمسا،رسامى

وقد،الخاصةمشاعرهعنالتعبيروكذلك،البشريةالطيعة

فنيةمدرسةبعدهمنتلاميذهوأعمالتلكأعمالهعكعست

التعبيريه.بالمدرسةالميلاديالعشرينالقرنأوائلفىعرفت

والمناخالسطح

الألبفجبالالنمسا،مساحةأرباعثلاثةالجبالتغطى

البلاد،منوالوسطىوالجنوبيةالغربيةالأجزاءعبرتمتد

هفبةتسمىمنفصلةجبليةمنطقةالشمالفيوتوجد

أعلىوهوسجلوكنر،جروجبلويبلإرتفاع،الجراليت

البحر.سطحفوقم797.3النمسافىجبليةقمة

لمسافةينسابإذالنمسا،أنهارأطولهوالدانوبنهر

الأنهارمعظمفيهوتصب،الشرقإلىالغربمنكم035

التىنيوزيدلربحيرةفهيالبحيراتأكبرأما،الأخرى

جزؤهاويقعالنمسا،مساحةمن2كمأ32نحوتغطي

المجر.فيالباقي

طبيعية:أقاليمستةالنمسافى.الطبيعيةلمالأق

تلالوهي،الشمالأقصىفيوتقع.الجرانيتهضبة

كثيفة.بغاباتجزئيامغطاةجرانيتيةوجبال

الهضبةجنوبىتقع.الشرقيةالأماميةالأراضى

تعرفمنخفضةأراضالشماليجزئهافيوهيالجرانيتية

تشملثمومنخصبةأراضذاتوهيفيينا،بحوض

تلالالجنوبيوجزؤهاالبلاد،فيالرئيسيةالزراعيةالمنطقة

.الشرقاتجاهفىتنبسطفسيحةوأودية

الجرانيتهضبةجنوبيتقع.الأماميهالألبأراضى

تلالمعظمهافيوهي،الشرقيةالأماميةالأراضيوغربي

منخفضة.وجبال

والجنوبالجنوبفييقع.الشماليالجيريالألبإقليم

جيرية،جبالذووهوالأماميةالألبأراضىمنالشرقى

بحيراتبه،بالغاباتمغطاةومنحدرات،عاليةوهضاب

.عدة

جرانيتية،وشسبهجرانيتيةجبالذو.الأوسطالألبإقليم

.الثلوجقممهاتغطىالتىالنمساجبالأعلىوبه

الألبجنوبييقع.الجنوبيالجلريالألبإقليم

فيشبيهوهو،الوديانمنسلسلةبينهماوتفصل،الأوسط

الشمالي.الجيريالألببإقليمالأرضيةطبيعته

المعالم،واضحةمناخيةفصولأربعةالنمسافى.ا!لناخ

الوسطىفالمناطق،والشرقيةالغربيةبالرياحيتأثرومناخها

منشرقاتهبالتيوالرطبةالدافئةبالرياحتتأثروالغربية

وتجعل،والرطوبةوالجليدالأمطاروتسببالأطلسيالمحيط

التىالرياحأما،العامأيامطوالمعتدلةالحرارةدرجات

وباردةصيفا،حارةجافةفهيالاسيويةالسهولمنتهب

المناخأنكماالنمسا،منالشرقيةالجهاتعلىوتؤثرشتاء،

وبهبوب،الأرضانخفاضأوبعلوالأماكنبعضفىيتأثر

الشمالية.الحيريةالأل!حبالتم!ىجروندلبحيرة
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توضحالصورةالنمسا.اقتصادمنمهماأجزءتمثلاليدويةالصناعات

ودا.رلالىبجصناعة

فيالحرارةدرجاتوتتراوح.والدافئةالجافة،المحليةالرياح

نأكمايوليو،فيم91ويناير،فيم-53بينالنمسا

.العامفىسم65نحويبلغالأمطارمعدل

الاقئصاد

الخاصة،الملكيةعلىالأغلبفيالنمسااقتصاديقوم

الصناعي،القطاعفيشركاتتمتللثالحكومةأنإلا

قطاعفيوكذلك،والمواصلاتالنقلقطاعوفي

إنتاجوقطاع،الحجريوالفحمالمعادنعنالتنقيب

استفادتوقدوالفولاذ.الحديدوإنتاج،الكهربائيةالطاقة

العالميةالمعوناتمنالصناعاتلتلكبنائهافيالحكومة

اقتصاديةدولةالانمنهاجعلالذيالأمرتتلقاها،التى

مزدهر.اقتصادذات

،المعادنمنعدذاالنمعساتستورد.الطبييةا!لوارد

ذلكمنبحاجاتها،لايفيقليلالمعادنتلكمنوإنتاجها

الطيعي.والغاؤوالنفطالحديد،وخام،الحجريالفحم

)كربوناتالماغنيزيتإنتاجفيالرائدةالدولمنوالنمسا

المقاومالطوبمنهيصنعالذيوهو،العالمفيالمغنحسيوم(

منتجةدولهايضاوهي،الصناعيوالحجر،للحرارة

،والرصاص،النحاسمنكمياتأيضاوبها،للجرانيت

من%04تغطيالتيغاباتهاأن.كماوالزنك،والملح

الخامالصناعةأخشابمنالوفيرالشيءتنتجأراضيها،

مواردهاأهمفهىالجريانالسريعةأنهارهاأما،والورق

الكهربائية.للطاقةمهممصدرإنهاإذ،الطبيعية

كبيراجزءاالصناعاتهذهتشكل.الخدميةالصناعات

النمسا،فىالسنويالاقتصاديللإنتاجالكليةالقيمةمن

هذهوأهم،العاملةالأيديمن%42نحوفيهاويعمل

الحكوميةالخدماتالإنتاجيةالقيمةحيثمنالصناعات

عدةالنمساويةالحكومةوتمتلكوالشخصيةوالاجتماعية

والاجتماعيةالحكوميةالخدماتوتشمل.كبرىشركات

أقساموتساعد.والمستشفياتالمدارسإدارةوالشخصية

جعلعلىالنسماويةالمصارففيالأجنبيالاستثمار

مهمارافداوالأملاكوالتأمينوالأعمالالمالخدمات

النقل:هىالأخرىالخدميةوالصناعات.الخدماتلصناعة

العامة.والمرافق،والاتصالات،والمواصلات

للنمساالإجماليالوطنىالنابخ

ما299سنةللنمساالإحماليالوطنيالنابخبلغ

هوالإجماليالوطنيوالسابخ.أمريكيدولار841لأ000.000.006

.واحدةسنةخلالمابلدفيالمنتجةوالخدماتالسلعقيمةمجموع

والتأمينوالماليةوالفرديةالاجتماعيةالخدمات،الخدماتوتشمل

والاتصالاتوالنقلوالفنادقوالتحارةالحكومةوخدماتوالعقارات

والتعدين.والتصنيعالإنشاءاتعلىالصماعةوتشتمل.العامةوالمرافق

.الأسماكوصيدوالغاباتالزراعةعلىتشتملكما

الاكمصاديالنتناطحسبوالعمالالإنتاج

ديلاقتصااالنشاط

المئويةالنسبة

للنابخ

لتصنئلأ2

91العامةالاجتماعيةلخدمات

والخاصة

81تلعقاراا،لتأمينا،لتمويل

71رالمطهاعموالفخادقلتجارة

لتشييد

7والاتصالاتوالمواصلاتلنقل

العامةلمرافق

وصيدوالغاباتلزراعة

الأسماك

ينلتعد

أ""لمجموع

المستخدمونالعمال

النسبة%الأشخاصعدد

003529

"0825،

00232،

9،095"

00/792

00،224

0،256"

0،12"

00،482،3

27

7

91

9

6

7

%ر5سأقل*

.أم199لحامالعاملةالقوىوأرقامأم،299لعامالاحماليالوطىالاغأرقام

الدرلية.العحلومطحةالمعما،،المركريالاحصائيالم!المصدر:

خدمات46%
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ومنتجاتها،المعادنصناعةصناعاتها،أهم.التصنيع

فتشملمنتجاتهاأماوالفولاذ،الحديدهوالمعادنتلكوأهم

وتشكلوالبواخر،والالاتوالقطاراتالسيارات

كذلكصناعاتها،منمهمااخرجانباالكيميائيةالصناعات

،والمشروباتالغذائيةوالمواد،ال!ئهربائيةالمعدات

والزجاجالإسمنتأيضامصانعهاوتنتج.والمنسوجات

،الخامالصناعةوأخشاب،الخزفيةوالمنتجات،والأثاث

ا!الأعمالإنتاجصغيرةمصانعوهناك،البصريةوالأجهزة

التطريزية.والمشغولات،والأواني،اليدوية

السماحةفإن،جبليةالنمساأراضيمعظملان.الزراعة

المزارعوتنتج،فقط%2.تبابحوالزراعيللإنتاجالمستغلة

بفضلوذلكالطعاممنالنمسااحتياجاتأرباعثلاثة

فالنمسا.الزراعةفيوالعصريةالحديثةالألعماليباستعمال

المنتجاتوتشمل.واللحوموالبيضالألبانمنذاتيامكتفية

والشوفاد،والشعير،السكر،وبنجر،البطاطسالزراعية

والعلفوالعنبوالتفاحالشاميةوالذرةوالقمحوالجاودار

إلخ....والخضراوات

خاصةالسيا!ملايينعامكلالنمسايزور.السياحة

الدخلمواردمنهامموردثممنوالسياحة.ألمانيامن

محبيإليهاتجذبالشتويةالرياضةفمنتجات.القومى

متاحفها،أنكما،الصيفيةوكذلك،الرياضةتلك

منالكثيرإليهاتجذبومسارحهاالفنونعرضوصالات

.السياح

،التجارةعلىكليةالنمساتعتمد.الخارجيةالتجارة

الأوروبيةالدولمعالمتبادلة،المصنعةالبضائعتجارةخاصة

مثل،الغاباتمنتجاتصادراتهاوتشمل،الصناعية

صادراتهاوتفوقوالفولاذ،الحديدثم،والورق،الأخشاب

كانت.السياحةعليهاتدرهالذيالدخلبفضلوارداتها

الستالأوروبيةالدوللمنظمةالمؤسسةالدولمنالنمسا

التيام069عام-الأوروبىالحرةالتجارةاتحاد-المسماة

وصادراتوارداتعنوغيرهاالحواجزإزلةعلىعملت

اتحادمنالنمساانسحبت،أم599عاموفيأعضائها،

كانالذيالأوروبيالاتحادإلىوانضمتالحرةالتجارة

الأوروبيالاتحادعمل.الاوربيةبالمجموعةالسابقفىيعرف

النمساوتبادل.أعضائهبينالجمركيةالتعرفةإلعاءعلى

وظلت.الشرقيةأوروبادولوبعضالاتحاددولمعالتجارة

الشريك،الأوروبيةالاقتصاديةالمنطقةمنجزءاالنسما

للنمسا.الرئيسىالتجاري

دولمنيأتودالمتزلجون

إلىشتاءكلعديدة

بالتزلجللاستمتاعالنمسا

الألب.حبالع!
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،ممتازةطرقبشبكةتتمئالنمسا.والمواصلاتالنقل

الختلفة،أجزائهابينتربطالحديديةوالسككفالسيارات

نأكما،الحديديةالسككتلكمن%09الحكومةوتمتلك

الفيدراليةالحكومةمعظمهاتملكجويةخطوطالها

بحرياطريقاالدانوبنهرويشكل،الأقاليموحكومات

مهما.وتجاريا

يومية،جريدة3.نحوالنمسافي.الاتصالات

يأ-وهيوالتلفازالإذاعةمحطاتالحكو،ممةوتملك

والبرقيةالبريديةالخدماتتديرالتى-الفيدراليةالحكومة

والهاتفية.

تاريخيةنبذة

اهلةكانتالنمساأنمنبالرغم.الأولىالسنوات

يعرفصنلاالمؤرخينأنإلا.اسمبنالافمنذبالسكان

المعلوماتترجع.الأوائلالمستوطنينأولئكعنالكثير

الميلاد،قبلالتاسعالقرنإلىالنمساسكانعنالأولى

النمساإلىجاءواالسلتيينمنقوماأنالحقائقوتوضح

قبلالخامسالقرنفيوشرقهاوسطهافىواستقروا

الميلاد.

علىمسيوواقدالرومانكان،.مق51عامبحلول

منجزءأوجعلوها،الدانوبنهرجنوبالنمسا

القرنفيالرومانيةالسلطةتدهورولكن،إمبراطوريتهم

الشمالمنالاتيةالمحاربةالقبائلبعضجعلالميلاديالثانى

منمجموعاتذلكبعدغزتهاثم،الرومانيةالنمساتغزو

فيها.واستقرت،والسلافوالجرمانالاسيويين

تحتالنمساصارت،الميلاديالثامنالقرنأوأخروفي

حكموبانهيار)الفرنجة(،الفرانكيينملكشارلمانحكم

علىمجريةقبائلأغارت،الميلاديالعاشرالقرنفىالفرنجة

النمساتحولت،م559وعامأيضا.فيهاواستقرتالنمسا

تلكهزيمةاستطاعإنهإذألمانياملكالأولأوتوحكمإلى

علىإمبراطورأأوتوصار،م269وعام،المجريةالقبائل

النمساوظلت،المقدسةالرومانيةبالإمبراطوريةمايعرف

عام-الإمبراطوريةزوالأي-زوالهاحتىمنهاجزءا

.أم608

مأ273عامألمانياأمراءانتخب.هابسبيرجعائلة

السويسرية،هابسبيرجعائلةأعضاءأحد-الأولرودلف

إلىالنمساوآلتالمقدسةالرومانيةللإمبراطوريةإمبراطورا

أراضيمنرئيعسياجزءأصارتإنهابل،حكمه

إلىانقسموامالممرعانالذينالهابسبيرجإمبراطورية

تشارلزالإمبراطورتنازلإذ-امء56عامبحلولقسصن

فصارإمبراطور.لقبوعنأسبانيا،عرشعنالخامس

والقسم،الخامستشارلزابنيحكمهالأسبانيالقسم

وهو،الأولفرديناندالإمبراطورأخوهيحكمهالنمساوي

العثمانيينالأتراكحربفىحكمهمعظمقضىالذي

النمسافيمهمةتواريخ

.الدانوبنهرحوبالحمساعلىالرومادسيو..مق51

الرومانية.الممساتغروالشمالمنآتيةمحاربةقبائلالمليلاديالثانيالقرن

الرومالية.الإمبراطوريةانهيارم764

الأحزاءالمقدسةالرومانيةالإمبرطوريةإمبراطورأعوم769

عائلةم!الأولليوبولدإلىالنمسامنالشرقيةالشمالية

بابنبيرخ.

علىالا!شيلاءفييبدأالهابسبيرجعائلةمنالأولرودلفم1278

بابنبيرج.عائلةأراضي

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةبلادأهمالنمساام08ا-4386

المجر.-النمساإقامةأم867

الأولى.العالميةالحربفيالمجرالممسا-هزيمةامأ-149189

جمهورية.الممساإعلانالهابسبيرج،عائلةنهايةأم189

ألمانيا.إلىالنمسايضمهتلرام389

ألمانيا.يومونالحلفاءم9395-1491

النمسا.يحتلونالحلفاءامأ-549559

الأوروبية،المجمصعةمبرولاتفاقياتفيتدحلالنمساأم749

.حرةتجارةاتفاقيات

اقتصاديةمنظمةوهوالأوروبيالاتحادإلىالنمساانضمتأم599

الأوروبية.للأقطار

مأ282!سةفيهابسبيرجأراضي

ساللودالمحددةالأراضىكانت

ن!جزءا،الحاليةالممسافيالأحمر،

أما.المقدسةالرومانيةاللإمراطورية

،للودالمحددةفهيالهاسسبيرحأراضي

أراضىلتمملتوقدالأصمر.

بوهيمياأم526لسةلىالها!سيرح

وعيرها.المجرسوحرءا

ميل03أأ

كلم.."3

مملكة

فىبولنلا

لإس!

الفمان!لأ

بوهيميا

مورا!يا

اهـشيدولمح!رو

26،9

كر*مثةلامبرإطورا

لأ3سهـالممثدىفهة

كئلث!

جولثدأ



النمسا518

فييناوحاصرواالمجر،معظمعلىمميطرواقدكانواالذين

مرتين.

عشروالتالممععشرالشامنالقرنينفترةكانت

عائلةأراضيفيمستمرةحروبفترةالميلاديين

أسبانيا،عرشتوليحولحروبفهناك.هابسبيرج

النمساوامشطاعت.أخرىلأسباباندلعتوحروب

بلج!صا،علىسلطاتهاتفرضأنالحروبتلكأثناء

دوتتشارلز،امستطاعكماإيطاليا،فيالمواقعوبعض

علىإمبراطورانفسهيفرضأنام171عامالنمسا

مارياابنتهيفرضوأن،المقدسةالرومانيةالإمبراطورية

تمنعكانتالتيالقوانينرغ!الهوريثةأم472فيتيريزا

بينالحروبمنمزيدإلىأدىالذيالأمرالنساء،حكم

.أم-748أ074عامي

الرومانيةالإمبراطوريةانتهتأم،608عامفي

الثانيفرانسيسإمبراطورهاوصار،نابليونيدعلىالمقدسة

لها.كإمبراطورالنمسايحكم

النمسا،خارجيةوزيرميترنيخ.والمحورةميترنيخ

منالفترةفىأوروبافيالشخصياتأهممنوكان

بارزادوراأدىالذيالرجلوهو،ام9081-848

بعدأوروباشيالسلامأمرنظمالذيفيينامؤتمرفى

أطنمسايعيدأنميترنيخوا!شطاعفيها.نابليونحروب

تخليهامقاب!!فقدتها،قدكانتالتىالأراضىمعظم

الكونفدرالىالاتحادأقامالمؤتمرأنكمابلجيكا،عن

انظر:والنمسا.بروسياقيادتهتنازعتالذيالألماني

مؤممر.فيينا،

الميلاديعشرالتاسعالقرنفيأوروبااجتاح!

ميترنيخوكان،والديمقراطيةالقوميةموجاتمنموجة

،الثورةإلىتؤديقدالتيالموجاتهذهمثليخشى

الإمبراطوريةداخلوقمعهامحاربتهاعلىثممنوعمل

معظمفياندلعتأم848عامثوراتولكن،النمساوية

والمجر،وبوهيميا،فرنسا،وشملتأوروبا،أصقاع

النمسافيالثوريينمطالبوكانتفيينا.حتىووصلت

الذيالامر،الدستوريالحكماوإقامة،ميترنيخإقالةهي

الثوراتوامتدتإنجلترا،إلىميترنيخهروبإلىأدى

النمسا،لسطانالخاضعةالإيطاليةالأراضىحتى

قمعالنمساويالجيشالشطاع،أم851عاموبحلول

.أضوراتاتلك

وأوإيطاليا،ألمانيابتوحيدالمطالبةعهدالتوراتتلكتبع

إضعافإلىبدورهاأدتالتىالتوحيدبحركةماعرف

تحتالوحدةتنشدكانتإيطالياإنإذالنمسا،إمبراطورية

بينحرباندلاعإلىأدىالذيالأمرسردينيا،ملكح!صم

القواتبوساطةالنمساهزيمةوإلىوسردينيا،النمسا

إلىثم،الإيطاليةلممتلكاتهاوفقدانهاوالفرنسيةالإيطالية

الألماني.الحونفدرالىالاتحادحل

المجرفيحركةأم867عامبداتالمجر.-النمسا

نفسالمجربمنحجوزيففرانسيسالإمبراطورتطالب

المجرمنثنائيةدولةوبإقامة،الحكمفيالنمساحقوق

البلدين.بينتساويوواجباتبحقوقتتمتعوالنمسا،

بقيادةالقوميةأ!سلافاحركةالحركةهذهتلتثم

عامالحركةهذهغمرةوفى.الداتيبالح!ضأجةالمطاصربيا

الدولةعهدولىالصربيينأحداغتال،أم419

الأولىالعالميةالحرببدايةذلكوكان،المجرية-النمساوية

الحلفاء،ضدألمانياجانبإلىالنمسافيهاانحازتالتي

وألمانيا،النمسابهزيمةانتهتالحربتلكأنومعلوم

النمساويةالجمهوريةوإعلان،الهابسبيرجحكموبإنهاء

أملمنالنمساوبحرمان،أم189نوفمبر21في

عامفىالمجر-النمساخريطه

الممسا-أسست.م4191

.أم867عامفىالمجر

إمبراطوريةمنمكونةوكانت

ووصلتالمجرومملكةالممسا

مأ419عامفىذروتها

.أم819عامفىوانهارت

النمساإملبراطورية!

المجرمملكة!

!ي!002

بم

ررسيا

جاليسيا

نيالسلفاترا

ل!حانلا

بلغاريا

لوهيميا

فيامورا

ا.--ا.لزلي

كاربشاستيرلابودابست

المجر

رليولا،

ا5!-كرواتلاسلوفيلدا

بم!لأهـوالهرالبودسة

دالما-

صلأصصربيا

لأ!لأ!الاسو..

ئايرول

لختنشتاين

لروشئزا(

!يحأ



951النمسا

أكثرإليهيصبوكانالذيالأملوهوألمانيا،معالوحدة

النمسا.أهل

العالميةالحربنهايةبتدجمةمصاعبالنمساعانت

الحزب:الرئيسيينحزبيهابينالشديدالنزاعأهمها،الأولى

ذإ،الديمقراطيالاشتراكيوالحزب،الاشتراكيالمسيحي

وقوعإلىأدىالذيالأمر،الخاصجيشهمنهمالكلكان

كانالذيالنمساويالنازيالحزبوبينبينهماحروب

وألمانيا.النمسابوحدةيطالب

الاشتراكيالمسيحيالحزبتغلب،أم349فبرايرفي

حكموقدالنمسا،وحكم،خصمهعلىفوسدولبقيادة

ولكنألمانيا،معللوحدةمعارضادكتاتورافوسدول

.ام349يوليوفياغتالوهالنازيين

علىالألمانيةالقواتاستولتام،389عامفي

مصيرفربط،البلدينوحدةهتلرأدولفوأعلنالنمسا،

الحربأدخلهاعندماوذلكألمانياومصيربمصيرهالنمسا

الثانية.العالمية

الحرببعدالنمساقسمت.الثانيةالعالميةالحرببعد

وفرنساوبريطانيا،أمريكا،قبلمنمحتلةمناطقإلى

شريطةالنمسااحتلالان!أم،559عاموفىوروسيا.

.المتحدةللأموانضمت،محايدةدوماتبقىأن

احتلتقدقواتهوكانتا38!ألريلفىللنمسازيارتهأثناءهتلر

الذيألماليامعالنمسااتحادهتلرأعلنلها.زيارتهمنشهرقبلالنمسا

الثانية.العالميةالحربفيألمانياهزيمةحتىامشمر

عامحتىحكمهاعلىالرئيسيةالنمساأحزابتعاقبت

مؤتلفة.وأخرى،منفردةأحيانا،ام879

الحياديوضعهافيتمثلالنمسامازالت.اليومالنمسا

الغربية-أوروباشطريبينالأفكارلتبادلجسرا

جديدةعالميةأهميةالعاصمةفييناواكتسبت.والشرقية

لجانلعدةمقرامثلافصارت،الاستراتيجىموقعهابفضل

العالميةالوكالة،ذلكمن،التحدةللأمتابعةووكالات

فالدهايم-كورتانتخابأشاروقد،الذريةللطاقة

نجاحإلى-المتحدةالأملهيئةالسابقالعامالسكرتير

قدفالدهايموكانالنمسا.تتبعهاالتيالحياديةالسياسة

حملةواجهأنهإلاأم،869عامللنمسارئيساانتخب

قامالتىالوحشيةالأعمالبع!فىبالتورطاتهمتهكبيرة

هذافالدهايمدفع.الثانيةالعالميةالحربخلالالنازيونبها

الاتئلافحافظ.ام299عامحتىرئيساواستمرالاتهام

تقدمهعلىالشعبوحزبالاشتراكىالحزبمنالمكون

.ام499و0991عاميفيأجريتالتىالانتخاباتفى

ينايرمنالأولفيالأورويالاتحادإلىالنمساانضمت

.أم599عام

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

إرنحستماخكورت،فالدهايمألمانيا()ملوكأوتو

تيريزاماريا،الثانيفراسسيسوولفجانج،باولي

الأولماكسيمليانجوزيففراسميسالإمبراطورية)أباطرةتشارلز

فرالزمسمر،الثالثفرديناند(المقدسةالرومانية

جريجور،مندلنيالثانديمافردلأولاتشارلز

ميترنيخمسيجموند،فرويدنستيفاا،يجرفا

ليز،ميتنرروسكاأ،كوكوشكافينير!،ينجرشرود

مدن

نسبروكإ

جراز

سالزبيرج

تاريخيةأحداث

الثانيةالعالميةالحرب(تاريخية)نبذةألمانيا

معاهدة،جرمانسانالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

لعلمامعركةأومشرليتز،

فيينا(تاريخية)لبذةإيطهاليا

تاريخية()نبدةالمجر8481ثورة

الأوروبيالمجلسالسبعةالأسابيعحرب

المجر-النمساالسبعالسنواتحرب

عائلة،هابسبيرجالأولىالعالميةالحر!

صلةذاتأخرىمقالات

الملاسيرولتاحبال،الأل!

نو،نوبالداممر،برينر



النمسا-المجر052

الموضوعصرعنا

الحكمنظاما-

الرئيس-أ

الورراءومحلسالمستمشار-!

ائبرلمان-ج

والحكومةال!قليميةالحكومة-د

المحلية

2-السكان

وأصولهبمأ!سكاداعدد

اللعةب

المعيحتسةأمماط!

ال!حتحاعيةيةشعاا-د

والمناخالسطح3-

الطكبيعيةاجمالأقا

لاقتصادا-4

الصيعيةالمواردا

الحدميةالصماعاتب

التصسيع-ج

الزراعة

تاريخيةنبذة5-

-اهـ

ت-

سيةا!سياا!لاحزاا

كملمحاا

المسلحةالقوات

لوض

أضعلي!ا

يرلدا

اغودا

الممات

السياحة

الحارجيةالتحارة

والمواصلاتالحقل

لاتالات!كما

أسئلة

ح!صمةسالماديةباطساعدةتحوالتىالدييةالمجموعةما-أ

ولمادا؟؟الوطيةالن!سا

اسحسا؟اإلىأ!طلاتاأصحا!تحد!التيالأشياءما-2

شرقيها؟ماصالحمساوأواسصأعرلىماحيحتلرولمادا-3

عام؟ستمائةم!أكترالممساحكمتانتيالعائلةما-4

؟ارررلدلاوما،شترلالفينرما

الحمساو!!؟الموسيقيينالمؤأحم!!أتسهرمن-6

يستعمل؟و!يمالنمسا،فىمعدنىموردأهمما-7

الحمسا؟فيالمحبمةالرياضةما8

الحكومة؟رأسهوومنالن!سا؟!يالدولةرأسعلىيقفمر9

الحر!لعدلاستقلالهاشرطاالنمساارتصتهارزياالأمرما-01

التالية؟العالمية

النمساوية-المملكةأيضاوتسمىالمجر-الئمسا

الوسطىأوروبابلادضمنكانت،الثنائيةوالملكيةالمجرية

منتشكلتوقد.ام189عامحتى1867عاممن

مملكةعلىتشتملكانتالتيالنمساويةالإمبراطورية

المجر.

القرنأواخرفىالمجرعلىمعيوتقدالنمساكانت

.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطوفيعشرالسالغ

التيالهزائمتوالتأنبعدالنمساسلطةضعفتولكن

إلىللنمسامساوبو!المجرمطالبةوأدتبها.منيت

عائلةالبلادوحكمتالمجر.-النمسامملكةتشكيل

شغلتالنفوذ،ذويالحكاممنسلالةوهي،هابسبيرج

عامفى.أم273عاممنذأوروبافيالعرولث!منكثيرا

البوسنةإقليميعلىالمجر-النمساسيطرت،ام878

.أم809عامإليهاوضمتهماوالهرسك

وعاش2،كم000.067نحوالمملكةمساحةبلغت

منمليونا23منشألفوننسمةمليونء.نحوفيها

منملايينوعشرة،الألمانمنمليونا21و،السلاف

كلواحتفظتعددا،الأقلالجماعاتمنوكثير،المجريين

ولغتها.بعاداتهاجماعة

أواخروخلال.مزدهرةثقافيةبحياةالنمسانعمت

مدينةفيعاشالعشرينالقرنوأوائلعشر،التاسعأ!ردا

أمثالمنقويتأثيرذوومفكرونبهاوعملالعاصمةفيينا

المومميقيانالمؤلفانأسهمكذأ!فرويد،الننسميالعالم

البلادنهضةفيشوينبرجوآرنولدماهلر،جوستاف

الفنية.

كانتفقد.قويةأمةأبداالمجر-النمساتصبحلم

بنيلانشغالأأكثرمنهاتألفتالتيالختلفةالكثيرةالقوميات

عامااستياءالبلادوعانت.المملكةبتعزيزمنهااستقلالها

عاما.أربعينمنأكثرطوال

أحدوهو،برنسيبجافريلوأقدمأم،419عامفي

الأرشيدوققتلعلى،البوسنةمنالصربيينالوطنيين

وكانالمجر.-النمساعهدوليفرديناند،فرانسيس

السلافيالشعبلوحدةتهديدايمثلفرديناندفرانسيص!

احتجاجاالعملجاءكذلك،الصربزعمافيالجنوبى

ذلك،والهرسكالبوسنةعلىالمجر-النمساسيطرةعلى

تقعالتيلصربيا،بأنيدعونكانواالصربيينمعظملأن

قدروقد.المقاطعتينفىالحقالمجر-النمساجنوبى

البحرإلىمنفذاتؤمنكانتلأنهاالمنطقةأهميةالصربيون

أدى.لديهمالسفنلصناعةمهماكانالذيالأدرياتيكى

صربيا.علىالحربالمجر-النمساإعلانإلىالاغتيال

النمسا-حليفةألمانيا،فأعلنتصربيابدعمروممياووعدت

ألمانيااجتاحتفرنسا.وحليفتهاروسياعلىالحربالمجر،

تأسذاالقتالبريطانياودخلتفرنسا،تهاجملكيبلجيكا

-191)4الأولىالعالميةالحرببدأتوبذلكلبلجيكا.

ام(.819

إيطالياإلىقواتالحربخلالالمجر-النمساأرسلت

صارتالمعنويةالروحولكن.وألبانياورومانياوبلغاريا

وفر.القواتعانتهاالتيالهزائمبسببجدامنخفضة

المجر-النمساجنودمنكثيروحاربالجسود،منالآلاف

الحلفاء.جانبإلى

الدولتشكلتأم،189عامالحربانتهتأنوبعد

بكاملها،السابقةوتشيكولمملوفاكياوالمجرالنمسا:الجديدة

بإيطالياأخرىأراضوألحقتالمجر.-النمساأراضىمن
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انهيارويسجل.السابقةويوغوسلافياورومانياوبولونيا

.هابسبيرجعائلةإمبراطوريةنهايةالمجر-النمسا

المجر.؟النمسا:أيضاانظر

أساطيرمجموعةتزعمكماالانتقامإلاهةلمسدس

وأالمجرمينهروبعدممنتتأكدالانتقاموإلاهة،الإغريق

جميعفيللعدالةأداةكانتفقد.العقابمنالخطين

أداةأوالعقابتعنيكلسيسكلمةفإنواليومالأمور.

الغربية.الادابفيالعقاب

الحدد(.ادولىالجددانظر:.الئمش

وضععندتتشكلدائريةخطوطالمتموجالئمط

بعضشوقبعضهماوالأبعادالشكلفيمتشابهينرسمين

الصورةتعكس،المثالسبيلعلىتماما.متطابقةغيربطريقة

تمامامتشابهيننموذجينبوضعتكوينهتممتموجانمطا

لابحيسا،متطابقغيربشكلولكنبعض،فوقبعضهما

وكأنهاالخطوطتبدو،الكيفيةوبهذهالدوائر.تتراكب

التوضيحي.الرسممركزمنتنبعث

قماشعلىتطلقتسميةمنمتموجكلمةنشأت

وكثيرا.الميلاديعشرالخامسالقرنمنذيصنعكانمضلع

كما.متموجةأنماطاالمتراكبةالقماشأوالحريرماتنئقطع

أنماطالبصريالخداعفنلوحاتمنبكثيرتوجد

باهتزازيوحيبالتالق،توهماالأنماطهذهوتحدث.متموجة

.اللوحاتفيالخفيةالملامحبعض

عدمايحدثعريفةمقوسةخطوطمنالمكونالمتموجالنمط

الخطهوط.الصيقةالدوامنمحموعتادتتراك!

وصففىيستخدممصطلحا!سياف

زخرفةكلتتصفحيثوحديثها،قديمهاالفنيةالأساليب

.مجردةهندسيةأونمطةبخاصية

وبخاصةالسيراميكعلىأحياناالهندسيالنمطويطبق

القرنإلىالميلادقبلالعاشرالقرنمنالإغريقيالفنفي

يفضلونالفنانونكان،الفترةهذهفيالميلاد.قبلالثامن

الأشكالعلىوالزواياالمستقيمةالخطوطاستخدام

ومشاهد،شسخصياتيستخدمونعندماوكانوا.الطيعية

كما.ومنتظمةمحددةنمطيةبتصميماتيشكلونهافإنهم

هذهفيالهندسيالنمطالقدامىالأتروريوناستخدم

الحرفيةومنتجاتهمالسلالالحمرالهنودوزخرف.الفترة

الفنانوناستخدمهكما.هندسيةبأنماطالأخرى

.المعاصرون

.السلالصناعة:أيضاانظر

الحضراتمنلمجموعةاسم،الأرضةأوالأليصالئمل

النملأنإلا،الحقيقىالنملمثلمجتمعاتفىتعيشالتي

الجماعيةمعيشتهفىفقطالحقيقيالنمليشبهالأبيض

أكثرالأبيضالنملفإنالأمر،حقيقةوفيالصغير.وحجمه

وقرونهفمهفأجزاء،والجنادببالصراصيرشبها

وبعضالبدائيةوأجنحتهالسميكةوخصورهالامششعارية

النمللدىبينماالصرأصير،تشبهالأخرىالتراكيب

مرفقية.استشعاروقرونرفيعخصرالحقيقي

في)مجاميع(طبقاتثلاثتوجد.والعاداتالحياة

بالتكاثرتقومالأولى،الأبيضالنملمستعمراتمعظم

وأالملكيةوالطبقةالجند.منثالثةومجموعة،شغالةوالثانية

وإناثذكورمنوتتكون،الطبقاتأرقىهيالتكاثرطبقة

طبقاتبينمنالوحيدةهيالطبقةوهذه.التكوينكاملة

لونذاتوهي.الحشراتبقيةتشبهالتيالأبيضالنمل

وأجنحةشديدةصلابةذاتوأجسامعيونولديهاداكن

النملمستعمراتمنمستعمرةكلوتنشئ.التكوينجيدة

المستعمرةملكهماالتكاثرطبقةمنزوجاالأبيض

ملوكما،نوعاالقديمةالمستعمراتفىوينمووملكتها.

كلفيسنوياينموكما.التكوينمكتملةغيروملكات

التكاثر،طبقةمنالتكوينمكتملجيلناضجةمستعمرة

وينشئليتزاوج،الأمالمستعمرةيغادرريثما،مجنح

أجنحتهالجيلهذاأفرادويستعمل.جديدةمستعمرات

أجنحتهامنالأفرادوتتخلصفقط.قصيرةلمسافةللطران

.قصيرةبفترةتزاوجهاوقبلذلكبعدمباشرة

عمياء،الحجمصغيرةأفرادمنتتكون.الشغالاتطبقة

مبيضة.أواللونباهتةرخوةأجسامذاتمجنحةغير

وتمثل.فقطالشغالاتوأرجلرؤوسصلبةطبقةوتكسو

كلتؤديوهىعددا،المستعمرةأفرادأكثرالطقةهذه

الطعاموتجلبتوصئالأعشاشحيث،المستعمرةفىالعمل

.الأنفاقوتبنيللمستعمرةوالماء
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وظيمةطقةدكلتكودحيثمستعمراتفييعيت!الأبيضالنمل

عملهاالت!صي!كاملةأدثىوهيالعليا(،الصورة)فىالللكة.معينة

عنيداحالممين(على)السفلىالجنديوالتكاثر.التزاوجهوالوحيد

تجمعاليسار(علىالسفلى)الصورةالشغالة.هجومأيضدالمستعمرة

فقسها.بعدالأبيضالنملبصغاروتعتنىالغداء

*.يخصتجرءفيفئ

قطعمنويبى.النملالافعلىيحتويقدالابيضالنملعش

ححرات.إلىويقسمالحشب

ولكنهامجنحةوغيركذلكعمياءوهيالجند.طبقة

صلبةضخمةرؤوسولديها،الشغالاتمنحجماأكبر

هيالوحيدةالجندطبقةووظيفة،قويةوأرجلوفكوك

أسالممايأتيوالذيعليهاهجومأيضدالمستعمرةحماية

بأنفسهمالعنايةلايستطيعونالجندأنوالغريب،النملمن

ونظافتهم.إطعامهمفيالشغالاتعلىيعتمدونحيث

الجشسبن،علىالأبيضالنملطبقاتكلتحتوي

قدوالتيالملكاتتعيشهاالتىالفترةمثلالملوكويعيم!

الذكورتظهربينما،الأنواعبعضفيعاما05إلىتصل

طبقةمنالأخرىالاجتماعيةالحشرأتفي)اليعاسيب(

فقطالتزاوجعند،والنملالحقيقيوالنحلكالزنابيرالتكاثر

جدا.قصيرةلفترةوتعيش

طبقاتكلفىالصغيرةوالفاقساتالبيضيتشابه

طبقةمنيصيربعضهاأنفىالسببولكن،الأبيضالنمل

طبقةمنالاخروبعضهاالجندطبقةمنوبعضهاالشغالات

بعضفىالسببيكمنقدولكنبعد.يحسملمالتكاثر

أجسامتفرزهاالتيالإفرازأتفيالأبيضالنملأنواع

إلىالإفرازاتهذهتعطىثمومنوالجند،التكاثرطبقتي

الغذاء.معا!سشعمرةأعضاءكل

قارتيفيخاصةالدافئةالمناطقفيالأبيضالنم!!يكثر

امريكاقارةمنالأمازونمناطقوفىوأسترالياإفريقيا

ضخمةهضاباالأبيضالنملأنواعبعضوتبني.الجنوبية

ستةإلىارتفاعهايصلوقدباللعابالممزوجةالتربةمن

لونوينبئالعراء،فىالأبيضالنمليخرجماوقليلاأمتار.

أشعةمنالحاميةالأصباغفىنقصانعنالباهتأجسامها

طويلا.لهاتعرضتماإذاتقتلهاسوفالتىالشمس

إلىتصلالأرضتحتأنفاقاالأبيضالنمليبنىولذلك

التجوالإلىالأبيضالنملاضطروإذا.غذائهمصادر

معروشمات.ممراتالغرضلذلكيبنيفإنهخارجا

إلىالأبيضالنملهضابمنالداخلىالجزءيقسم

مغلقةواحدةخليةوتوجد.والردهاتالغرفمنالعديد

الخليةتلكداخلوفي،والملكةالملكأصسكنالوسطفى

ينتمحيثهائلةتغيرأتإلىالملكةجسميتعرض،المغلقة

حواليإلىطولهيصلوقد،البيضمنالافلعدةليتسع

يومئا،آلافعدةبمعدلالبيضالملكةوتضع.سم01

فىالغرضلذلكمعدةخلاياإلىالبيضالشغالةوتحمل

منفقسهابعدباليرقاتالشغالةتعتنىوهنالك،العش

البيض.

أخرىموادوأيوالورقالخشبالأبيضالنمليهضم

الأولياتبعضبمساعدةوذلكالسليلوزعلىمحتوية

منكثيرايحدثفهو،وعليه.أجسامهاداخلالموجودة

تشييدفيالمستعملةالأخشابعبرأنفاقابحفرهالدمار

كذلكويحدث،المنزليوالأثاثالكتبيدمركماالمنازل

وفى.البرتقالأشجاروفيالسكرقصبفيشديدادمارا

بأعدأدالأبيضالنمليوجدحيثالمداريةالغاباتمناطق

لقضباندعاماتأوراقداتامشيراديتوجب،ضخمة

الفولاذأوالزهرالحديدمنمصنوعةالحديديةالسكك

يحطمسوفالأبيضالنمللأنوذلكعاليةبتكلفة

استعملت.إذاالخشبيةالراقدات

مننوع000.2حوالييوجد.الأبيضالنملأنواع

وحواليأوروبافيفقطمنهانوعانيعيش،الابيضالنمل

أستراليا.قارةفينوغا04

لثلاثالشماليةأمريكافيالأبيضالنملانواعتقسم

تحتالأبيضالنمل:وهيعاداتها،حعسبمجموعات

)ئ!

!!لأ4

ث!؟
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وهوتخريباأكثرهاولكنهحجما،أصغرهاوهوالأرضي

فيكبيرةلمسافاتأنفاقهويمددالأرضتحتيشمش

بالأخشابالأبيفالخاصوالنمل،الخشبيةالهياكل

الرطوبة؟عاليةالأخشابفيفقطيعيشوهوالرطبة

يحتاجوالذيالجافةبالاخشابالخاصالأبيضوالنمل

الأخيرينالنوعينفييوجدولا.فقطالرطوبةمنقليلإلى

حقيقية.شغالةطبقةأي

فييوجدالذي-المغنطيسيالأبيضالنمليبنى

الاسمبهذاسمىوقد.غريبةبيوتا-أسترالياقارةشمالى

إلىتشيرالنملهذاأعشاشلكلالرقيقالطولىالمحورلأن

جانباأما.والجنوبيالشماليالمغنطيسيينالأرضقطى

تقريبا.غربى-شرقياتحاهفيدائمافهيالعريضةالأعشاش

يبنيالأبيضالنملمنالنوعهذاأنالعلماءويعتقد

مساحةأكبري!ءالتنظيمذلكلأنالويقةبتلكأعشاشه

جوإضفاءعلىيساعدهمما،الحرارةلتبادلممكنةسطحية

الأستراليالأبيضالنملولدى.أعشاشطداخلجدامريح

خاصةمزارعفييزرعأنهوهي،غريبةعادةتطوراالأكثر

للغذاء.الفطرأنوأعبعض

الأقطارفيالخبراءينصح.الأبيضالنملفىالتحكم

الطوبأوالحجارةباستعمال،الابيضالنملبهايوجدالتي

والمصاطبالكباريدعاماتعملفىالخرسانةأو

الأخشابلاستعمالضرورةهنالككانوإذا.والمنازل

الأخرىالموادمنأيأوالكريوزوتبمادةمعالجتهافيجب

براميلفىتستعملأنيجبوالتيللأخشابالحافظة

كلفىعميقاانتشارهامنللتأكدعالضغطتحتكبيرة

كلعنهقطعتإذاالأبيضالنملمعظمويموت.الخضب

الرطوبة.مصادر

حواليطولهيبلغ،اللونغامقبنينملالأرجدتينئمل

وبشكل،المدمرةالأنواعمنالأرجنتيننملويعد.مليمترين

والحشرات،المنزليةوالأطعمة،والخشب،للفاكهةخاص

وعثر.والأرجنتينالبرازيلإلىيعودأصلهولعل.الأخرى

.ام!39حواليفيأستراليافيعليه

النل(.)أدواعالنملةانظر:.الخشبئمل

الكريمالقرانسورمنالنملسورة.سورةالئمل،

.والعشرونالسابعةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

لأنالنملتسميتهاجاءت.آيةوتسعونثلاثآياتهاعدد

جنسها،بنيوعظتالتي،النملةقصةفيهاذكرتعالىالله

اللهنبيففهم،وجنودهسليمانعناعتذرتثموذكرت

منمنحهماعلىأدلهوشكرقولها،منوتبصمكلامها،

واللإنعام.الفضل

،العقيدةأصولعنبالحديثالكريمةالسورةاهتمت

فيووضعت،متتاليةنزلتسورثلاثإحدىوهى

والقصص.،والنملالشعراء،:وهيمتتاليةالمصحف!

محمدمعجزة،العظيمالقرآنالكريمةالسورةتناولت

تنزيلأنهفوضحت،الدينيومإلىالبالغةوحجته،الكبرى

،مرةموجزةالأنبياءقصصعنتحدثتثم،عليمحكيممن

داودوقصة،موسىقصةفذكرت.أخرىمرةومسهبة

وما،الجليلةالنحممنعليهمااللهأنعموما،سليمانوولده

والملك،النبوةبينبالجمعالكبيرالفضلمنبهخصهما

وقومها،سبأملكةمعسليمانقصةفذكرت؟الواسع

وفي.العالمينربللهالأمرنهايةفيأذعنتأنهاوكيف

،والسلطانالجاهلأصحابدقيقمغزىالقصةهذه

الله.إلىللدعوةوسيلةالملكسليماناتخذفقد،والملوك

نالومالوطوقصة،صالحقصةالسورةذكرتكما

وتناولت.تكذيبهمبسببوالنكالالعذابمنقومهما

الله،وجودعلىوالبراهينالأدلةأيضاالكريمةالعسورة

بعضوساقت،صنعهوبدائع،مخلوقاتهاثارمنووحدانيته

الرهيبة.والمشاهدالأهوال

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

أ-ا!ام!قةفي!بالأ!اففمل

فىللنظرالملفتةالكائناتأكثرمنواحدوهو.الاممتوائية

النمليقوم،التربةفيالأعشاش!بناءمنفبدلأ.النملفصيلة

معاووصلهاالأوراقشدطريقعنالأشجارعلىبيوتهبعمل

العش.يهزشيءأييهاجموهو.حريريةبخيوط

فيالنملمنعديدةأنواعايشملالضخمالئمل

المجنحةالأنثىطولويبلغ.الحجمكبيرومعظمهاأسترأليا.

نأالضخمالنملويستيم.سنتيمترينالأنواعبعضفي

كما.المسننةالبارزةالطويلةفكوكهمنمؤلمةعضاتيسدد

ويهاجم،لايخافوهو.باللسعالقيامالنملهذايستطيع

وهو.النملمنمئات-واحدعشفى-وتعيشأحيائا.

وأالأشجار،أسفلفيوأحيانا،الارضفىأعشاشهيبنى

صغارهالنملهذاويغذي.المقطوعةالأشجارجذوع

منتتكونالتيالحيواناتببقايا(،الدودية)اليرقات

أكثرتحت،الضخمالنملالعلماءويدرجأحيانا.الحشرات

معقدةاجتماعيةبنياتيمتلكلالأنهبدأئية،الأنواع

تطورا.الأنواعأكثرفينجدهاالتينفسهابالكيفية

النملة(،الأسرية)الحياةالحشرةانظر:.المحاربالئمل

(.النمل)أنواع
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هممل!جي

هاوتبدو.حجمهفيشباينالنمل

يزيدالتيالألواعأضحممنواحدة

سوأخرىسم،5.2علىطولها

.،أطولهايملغالتيالأنواعأصعر

لالأوراقنملاتعدةتمسكالشجر.أوراقمنأعشايتسايصنعنساجنمل

عبرالنمو(طورفي)نملللحريرساسجةيرقاتأحرياتتحملديسمامعا،

العمق.مكونامعاالأوراقأطرافاليرقاتصالاجالحريرويردط.الحواف

النملة

يحرفوكك،منظمةجماعاتفيتعيمشحشرةا!ة

الحشراتوتشمل.الاجتماعيةبالحشراتالنمل

النم!!وجميع،النحلأنواعبعضالأخرىالاجتماعية

الزنابير.وبعضالأبيض

.مستعمرةالحشراتمنالاجتماعيةالجماعةوتسمى

آلافأومئاتأوفردا21علىالنملمستعمرةتحتويوقد

عدةأوواحدةملكةمستعمرةوبكلالأفراد.ملايينأو

أعضاءومعظمو!إلبيض،الرئيسيالملكةوعمل.ملكات

وجمئالشغالات)عاملات(،شغالاتالنملمستعمرة

عنوالبحث،العشببناءأسشغالاتاوتقوم.الملكةمثلإناث

الذكوروتوجدالأعداء.ومحاربةالصغار،ورعايةالغذاء،

تلقيعهوعملهاويكون،معيمةأوقاتفيالأعشاشفي

.مباشرةذلكبعدوتموتالنمو،مكتملاتالملكات

مثلا--المحاربفالنمل.للحياةطرقعدةوللنمل

النملأنواعوبعض،أخرىحشراتصيدعلىيعيش

التيالحشراتمعظمفتأكل،هائلةحشودفيتسيرالمحارب

اخر،نملأعشاشعلىفيغيرالمستعبدالنملأماتصادفها،

الذيالحاعمدالنملعبيدا.وهناكيربيهاثمالصغار،يسرق

الذيالحلابوالنمل،أعشاشهفيويخزنهاالبذوريجمع

عندالمذاقحلوبسائلتمدهل!ص،معينةحشراتيربي

حلبها.

المناطقعدا،الأرضعلىمكانكلفيالنملويعيش

المناطقفىبكثرةمنتشروهو.العالممنالبرودةشمديدة

أنفاقفيالنملأنواعبعضويعيعش.الدافئالطقسذات

وتسكن،ترابيةتلالفيالآخربعضهويعيعش،الأرضتحت

بعضأجزاءفىأوالأشجار،بداخلالنملأنواعبعض



!ئظ،!3-س!يز!--لممم!صس،

وبهذهبعضا.بعضهليشمالاستشعارقرونالنمليستخدم

هماالامششعارفقردا.العشرفاقعلىالممليتعرف،الطريقة

الشم.إلىبالإضافةوالسمعوالتذوقاللمسأعضاء

نملتادالصورةوفيبالتجشؤ.الغذاءفيتتشاركالعم!رفاق

الطعامويكون.للأحرىالغداءإحداهماتسترحع،لفمفماتقفالى

.المستعمرةأفرادكلبينمشتركا

أوراقمنأعشاشهالنملبعضيبنيكما.المجوفةالنباتات

بيوتلهاليسالمحاربالنملأنواعبعضلكنالأشجار،

دائمة.

معظمهانوع01ر...منأكثرالنملمنويوجد

الصدأ،بلونأو،البنيأوالأسودمثل،داكنةألوانذات

والأخضرالاصفرمثل،زاهيةألوانذوبعضهولكن

وإن،حجمهفيالنملويتفاوت.والأرجوانيوالأزرق

طولهلايزيدحجماالنملفأكبر،الحجمصغيرمعظمهكان

دممم..،احواليوأصغرهسم،5.2على

لدرجةقويفهو،النملحجمصغرمنوبالرغم

وزنهمنأثقلأجسامنقليستطيعالنملفمعظم،عجيبة

وزنتفوقأجسامرفعيمكنهبعضهإنبل،مراتعشر

.مرةخمسينجسمه
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الشغالاتوتسمىالشجر،فىأنفاقفيأعشايثمهيصنعالخشبنمل

جنديايوضجع-أعلاهوالشكل.كالسدادةرأسولهابالجنودالكبيرة

عنه.الأعداءليبعدبرأسهالعمقمدخليسد

?7كا?ص!كا،!لاكاء!ر،-كا/ع،-كا!صكالمى

بر4ع3شر،عءكاكا!!يرأ

ءصكا-ع!ص؟كا3ى!ي!كا،،!!لآ

كا!لاكاكا

،33!كا3كالأكالأ!كا"3!?؟!

كأكاكالآ!3--ء33كا2،-كا

-كاترءكا؟-3خ-!-زرلمج!ءلا

منأكثرمندالارضعلىعالققدالنملأنعلىتدلالنملأحافير

يرحع،بالكهرمانوالمحفوظةالمتحجرةالنملةوهذه.سنةمليون001

مشة.مليون03منمايقربإلىعمرها

الحجمعاديةشغالةجنديما

فيحجمهايختلف-والشغالاتوالذكورالملكات-النملطبقات

ومن.فالشغالاتالذكور،يليهاالكمرىهيفالملكة.الحالاتمعظم

وهذهالذكورمنأكبرالشغالاتبعضتكون)أعلى(الحشبمملبين

الجنود.تسمى
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.أخرىحشرةأيمنأكثرالزنابيرحشرةالنملويشبه

النمليسمىأنهلدرجةالنمليشبهالزنابيرمننوعويوجد

كأنهاالخصرقمةفيعقداالنمللدىأنغيرانحملى،

منحلقاتالأمرحقيقةفيولكنهاممستديرة،نتوءات

الحجم.ضئيلةالجسمحلقات

النملأجسام

فىوالذكور،والشغالات،الملكاتمنكلتتباين

تكون،كثيرةحالاتففي.النملأنواعمعظمفيالحجم

فهىالذكورأما،الشغالاتمنمراتبعدةأكبرالملكات

كبرياتوتسمى.الملكاتمنوأصغرالشغالاتمنأكبر

لدىمماأضخمرأسلهايكونوقدالجنود،الشغالات

.اللأخرياتالشغالات

صلبغلاف-الأخرىللحشراتكما-وللنمل

الأعضاءحمايةعلىيعمل،الخارجيالهيكليسمى

الداخليةبالجدرانالجسمعضلاتوتتصل،الدأخلية

الخارجي.للهيكل

رئيسية:أجزاءثلاثةمنالنملةجسموشكون

الداخليةالأعضاءوتشبه.البطن3-الجذع2-الرأس-أ

منالكثيرفينظائرهاالحسأعضاءوكذلك،للنمل

.اللأخرىالحشرات

منكلاالنملةلرألرالرئيسيةالسماتتشمل.الرأس

وصفيأتىوسوف.الفموأجزاءوالعيونالاستشعارقرني

الحس.أعضاءموضوعفيوالعيونالاستشعارقرون

الخلفيين.والفكينالأماميينالفكينمنالفمأجزاءوتتكون

منوليسآخر،إلىجانبمنالأماميانالفكانويتحرك

حملفيالأماميينفكيهالنملويستخدم.أسفلإلىأعلى

كثيرويستخدمالأعداء.ومحاربةالصغار،وحملالغذاء

التربةبحفرالعشبناءفي-أيضئا-الأماميينفكيهالنملمن

منزوجانفهما،الخلفيانالفكانأما.الأخشابقطعأو

ويستخدمها،الأماميينالفكينخلفالواقعةالتراكيب

بوساطةيلعقهاصغيرةقطعإلىوتحويلهالطعاملمضغالنمل

الفم،فتحةتحتيقعصغيرجيبإلىتمرحيث،اللسان

الغذاء.قطعمنالسوائلعصرعلىتعملبعضلاتمبطن

منالمتبقيةالصلبةالأجزاءوتلفظ،السوائلتلكاضملةاتبتلع

حلقعبرالصلبالغذاءمندقيقةقطعتمروقدالغذاء،

النملة.

الحشراتتشملالغذاءمنمختلفةأنواعاالنملويأكل

الفكينمنفككلويحمل.أخرىنباتيةوأجزاءوالفواكه

الدقيقالشعرمنصفمنيتكونمشطاللنملالخلفيين

وذلكوأرجلهاستشعارهقرنيتنطففىالنمليستخدمه

.الأمشاطعبربسحبها

وتسمى.النملةجسممنالأوسطالجزءهو.الجذع

منويتكون،المجنحبالجذعالنملفيالجذعمنطقة

منطقةمنالاولىالعقلةإليهمضافاالحقيقيالصدر

رفيع.عنقبوساطةبالجذعالرأسويتصل،البطن

تسعبهارجلوكل،الأرجلمنأزواجثلاثةوللنملة

مخلبانرجلكلفىوللقدمحركيةبمفاصلمتصلةعقل

السطح،فيالخالبتنغرزالنملةتمشيوعندما.معقوفان

علىوالمشيالأشجارصعودمنالنملةبذلكفتتمكن

منكثيرويستخدم.والأوراقللفروعالعسفليةالأسطح

أنفاقشقأوالتربةحفرفيالاماميةأرجلهمخالبالنمل

.الأرضتحت

للنملالأماميةالأرجلمنرجلكلوتشمل

الفكينعلىالموجودةبالأمشاطشسبيهينمشطين

أمشاطإلىإضافةالمشطينهذينالنملةوتستعمل.الخلفيين

النملةجسم

حسمشكون.الخارجيالتشريح

هي؟رئيسيةأحزاءثلاثةمناض!لةا

الجدع2الرأس-أ

بوحودالرأسويتميز.3-البطن

الا!متشعاروقرنيالعيولى

قاعدةمنوتحرج.والفكوك

الأرحل.منأرواجثلاثةالجدع

مىالضيقالأماىالحرءويعرف

والجزءالحلميبالخصر،البطن

ولسعض.اللعديبالحزءالكبير

الطرف!ىتوجدل!عأداةالممل

.المعديللحزءالحلفي

الحدع

آلأحلأ

الحرءث!

لأالمعدي

ح!

لأ!ط!!

!

!-----

ا!ششعارقرد

السمليادالمكار
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وقرنيالأرجلبقيةتنظيففي،الخلفيينالفكين

.الاستشعار

النملأنواعمعظمفياليافعاتوالملكاتوللذكور

فقط،التزاوجوقتفىتستعملهاالتىالأجنحةمنزوبن

أجنحة.لهافليمستالشغالاتأما

الحصرهما:جزأينمنالبطنمنطقةتتكون.البطن

مناثنتينأوواحدةمنالخصرويتكونا!لعدي.والجزء

بالجزءالجذعتربطالتيالشكلسبحيةالمتحركةالعقل

بعضويحمل.البطنمنطقةمنالأكبرالجزءوهوالمعدي

،المعديالجزءطرففيتقعسامةل!سعأداةالنمل

وتفتحالجزء،ذلكبداخلتقعسامةغدةالاخرولبعضها

يأنحوالسمالنملمنالأنواعتلكوتقذف.نهايتهعلى

عدو.

بمقدمةالملتصقانالاستشعارقرنايعد.الحسأعضاء

شمعضواوهما،النملفيالرئيمسيينالحسعضويالرأس

قرنايتحرك،النملةنشاطوعند.وسمعوتذوقولمس

بقرونالنملوينقرتقريبا.دائمةبصورةاستشعارها

الهواء،فيالروائحيلتقطكما،الأرضعلىالاستشعار

ويستخدم.أقرانهبهايلاطفكما،الطعامقطعويفحص

عنوالبحث،طريقهلاكتشافالاستشعارقرنالنمل

نأالباحثينبعضويعتقد.عشهرفاقعلىوالتعرف،غذائه

فيتستخدممميزةرائحةذاتالنملمستعمرةأفرادجميع

الع!.رفقاءعلىالتعرف

وله،الفمأجزاءعلىإضافيةتذوقأعضاءوللنمل

أعضاءوتتكون.الجسممنأخرىأجزاءعلىلمسأعضاء

عينانلهالنملومعظم.دقيقةوأشواكشعرمناللمس

كلتتكون،الرأسجانبيمنكلعلىواحدة،مركبتان

عددويتراوحمعا،متراصةدقيقةعديساتمنمنهما

وتملك.عديسة0001منوأكثر6بينالعديسات

مماأكثرعديسات-الأنواعمعظمفى-والملكاتالذكور

صغيرجزءبالتقاطعديسةكلوتقوم.الشغالاتأعينفى

منوتتكون.النملةإليهاتنظرمساحةأيصورةمنفقط

مجمعةصورةمعا،العديساتكلتجمعهاالتىاللقطات

رؤيةمنالنملتمكنالمركبةوالأعين.صغيرةأجزاءمن

رؤيةالنمليستطيع،ذلكومع.بسهولةالمتحركةالأجسام

النملأنواعوبعض.فقطالقريبةللأجسامواضحةصورة

.الرأسقمةعلىالعييناتتسمىبسيطةعيونثلاثله

فقط.والظلامالضوءبينالتمييزمنالعويناتهذهوتتمكن

أعين.لهاليسالنملمنقليلةأنواعوهناك

السمعيمستطيعولكنه،الأذنإلىالنملويفتقر

الوتريه،الحشةالأعفماءتسمىحسيةخلايابوساطة

.والرأسوالجذعوالأرجلالاستشعارقرونعلىتوجد

تمرالتيالصوتلذبذباتتستجيبالأعضاءوهذه

التأكيد،وجهعلى،الباحثونيعرفولا.الأرضخلال

تمرالتيالأصواتسماعالنملبإمكانكانإذاما

الهواء.خلال

عفحوبوساطةأصواتإصدارالنملبعضويستطجع

العضوهذاويتكون.البطنمنطقةفيالموجودالصوت

إحدىعلىالنتوءاتمنصفمن-الحالاتمعظمفي-

ويصدر.أخرىعقلةعلىتوجدصلبةونقطة،البطنعقل

ببعف،بعضهاالعقلحكبوساطةأزيزاأوصريراالنمل

كافيةبدرجةعاليةالأصواتتكون،الحالاتبعضوفي

.الناسفيسمعها

النملمستعمرةفيالحياة

هذاويناقع!،حياتهطرقفىكثيراالنمليختلف

مستعمراتإحدىفىالحياةخصائصرئيسيةبصفةالباب

النملأنواععنوانتحتتقعالتيالفقرةتصفكما،النمل

النمل.بينالحياةطرقبعض

النملمستعمراتجميعأفرادينقسم.النملطبقات

والشغالاتالملكةهيطبقاتثلاثإلى-تقريبا-

فياليافعةالملكةتبدأ،الأحوالمعظموفىوالذكور.

منأكثرأومئراحدالتزاوجبعدجديدةمستعمرةتكوين

حياتهابقيةالبيضوضعفيالملكةتستمرحيثالذكور،

ولكنالمستعمرةتحكملاوالملكة.المستعمرةإنشاءبعد

العنايةمثلبهاالعنايةوبإطعامهايقمنالشغالات

،واحدةملكةبهاتكونالمستعمراتوبعض.بأنفسهن

وتقوم.ملكاتعدةعلىيحتويقدالاخربعضهاولكن

العم!بتوسيعالملكةرعايةإلىبالإضافةالشغالات

الصغاربرعايةكذلكتقوموعنه،والدفاعوإصلاحه

طوالواحدعملفيالشغالةتستمروقدالغذاء.وجمع

فلاالذكورأمالاخر.وقتمنعملهاتغيرقدأوحياتها،

ووظيفتها،قصيرةلفترةتعيعقوهي،المستعمرةفيلهاعمل

فيالشغالاتوتختلف.الملكاتتلقيحهيالوحيدة

فتكون،النملأنواعمنكثيرباختلافوالشكلالحجم

وفكانكبيررأسولهاالجنودهيالأنواعبعضفىأكبرها

علىالجنودعمليقتصرالاخر،بعضهاوفي.قويانأماميان

للجنودلايكون،أخرىأنواعوفي،المستعمرةعنالدفاع

رأساالجندييملك،الخشبنملوفىمحدد.عملأي

بسدالجنودأحديقومحيث،الشكلسداسيعريضا

دخوله.منللأعداءمنعابرأسهالعشمدخل

وتبني.الأعشاشمننماذجعدةالنمليبني.الأعشاش

أنفاقاتنحتحيث،الأرضتحتبيوتهاالأنواعمعظم

الأتربةمنكبيرةتلالأالأنواعبعضوتبني،التربةفيوغرفا
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المشيدةأعشاشهافوقالصنوبروأوراقالصغيرةوالفروع

.الارضتحت

أعشاشهببناء-البنيأو-الأسودالخشبولويقوم

الخشبيةالقوائمداخلحتىأوشجرفروعأوجذوعداخل

لايأكل-الأبيضالنملعكسعلى-النملوهذا.للمنازل

فقط.فيهايعيمقأنفاقابفكوكهفيهيحفربل،الخشب

الأخشابكتلفيبيوتهاالنملمنكثيرةوتصئأنواع

وأشواكأوراقب!!تجاويففيأوالأشجارتحتأو،المتعفنة

ثم،النباتاتأليافتصنعالأنواعوبعض.معينةنباتات

.المقوىالورقيشبهبماأعشاشهابناءفيمادتهاتستخدم

أوراقمنأعشاشهالمداريالنساجالنملويصنع

حوافبضمالشغالاتبعضتقومحيثالأشجار،

ناسجةيرقاتأخرىشغالاتتححلبينمامعا،الأوراق

.الأوراقحوافعبروالخلفللأماموتحركهاللحرير،

النمل-تكوينمنمبكرةمرحلةتمثلالتي-اليرقاتوهذه

الأوراقيربطالذيالنسئالحريريمنغلالةبإنتاجتقوم

أصملافبعض.الحجمفىكثيراالنملأعشاشوتتباينمعا.

ححمعلىلاتزيدفقطواحدةحجرةبهاأعشاشايسكن

أدنىكحدنملة21علىيحتويقدالعشوهذا،الإصبع

المداريالنملأنواعبعضلكن.أقصىكحدنملة03و.

العشوهذا.الأرضتحتم21إلىتمتدقدأعشاشاتبني

بعضإنبل،نملةملايينعشرةمنأكثريضمأنيمكن

أعشاشاتبنيالشماليةوالأمريكيةالأوروبيةالنملأنواع

بأنفاقالمتصلةالكبيرةالتلالمنأكثرأو21منتتكون

بحجممساحةالتلالتلكتغطيوقد.الأرضتحت

التلالتلكبعضأرتفاعيصلوقدالتنمم!.ملعبمساحة

الغرفوفىالتلالتلكفييعي!وقدالمتر.منأكثرإلى

النمل.ملايينالأرضتحتالمحفورة

تخصصالغرفمنعددبهاالنملأعشالقومعظم

أخرىغرفعدةوتستخدمبيضها،معللملكةإحداها

كما،الناميةالصغارإليهاالشغالاتتنقلحيث،حضالات

وأالشغالاتلتجمعكأماكنأخرىغرفتستخدم

لتخزينغرفالأنواعبعضأعشالقفيوتوجدلراحتها.

،المستعمرةأفرادعددزادوكلماالفطر.تجميعأوالطعام

الغرفمنالمزيدوإضافةالصقبتوسيعالشغالاتتقوم

ذاتالمناطقفيالموجودالنملويعيش.إليهوالممرات

ثمالشتاءخلالعمقاالعشأجزاءأكثرفيالباردالشتاء

الربيع.فيالخارجإلىيصعد

طوالالبيضوضعفيالنململكاتتستمرالتكاثر.

معينةأوقاتفىولكنها.شغالاتإلىالبيضوينمو،العام

ثم.حديثةوملكاتذكورايعطيبيضاتفبعالسنةمن

وتذهبنموها،اكتمالحالالعم!والملكاتالذكورتترك

حشودفيالهواءفيعالياتطرحيثالتزاوجطيرانفي

.التزاوجيتمحيثهائلة

الذكر)خلاياالنطافالذكريودع،التزاوجوخلال

الحديثةالملكةتتزاوجوقد.الملكةجسمبداخل(الجنسية

النملعشداخل

لمستعمرةعتاالرسمهذايوضح

عدةمنسكونالحاصد،السملس

الأ!اقوتمتد.مت!لةوأعاقغرف

تحتسحيقعمقوإلىالتلحلال

العر!لإحدىوتوحد.الأرص

تستخدمحصماليصها،معالملكة

ترعىحيثحفمانات،عردعدة

وبعضالنم!ى.صعارالشعالات

الشعالاتتستحدمهاالغر!

وللنمل.الراحةأوأطتححعأماكا!

البذورلتحزينعر!أيضاالحاصد

ومعالعصر.حارحمىيحمعهاالئي

العتمعالاتتحفر،المستعمرةممو

ويمصي.والأ!اقالغر!سمريدا

العر!صأكترديالشتاءفصلالسمل

العم!.!يعمقا

عبم

/الشغالاتلراحةاؤلتجقعضكأ

ط!--هسي

جلىيلىةغرفة

ملجأشوي"

بىبمصوربب!ب!!ع-حيم

!.حىكبم!!صو!تى!ء

كا"ئبذلر!ثخزفىغرفه

يخ!ي!?ى!يو

جلىيلىهكرفة
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تحكمفإنهاعشا،حديثاالخصبةالملكةتعدأنوبعد

وتعيش،البيضوضعفيتبدأقليلوبعد،مدخلهإغلاق

الدهني،جسمهامخزونعلىالمدةتلكخلالالملكة

أجنحتهاعضلاتتحللمنالغذاءبعضعلىأيضاوتحصل

العضلاتتلكتذوبحيث،فائدةبلاأصبحتالتي

تأكلوقد،الدممجرىإلىتدخلمغذيةموادمكونة

بيضوضعفىالخياروللملكةبيضها.بعضأيضاالملكةبرسنن-77!3!وع!صص!بز؟؟!!"

طيرانخلالجمعتهاالتيالنطافبوساطةمخصبض--"3!،"2.-/*-بمنهيكاح!بر

عنالنطافتحبسأوجسمها،فيوخزنتهاالتزاوجكا؟صبر،بر*ء!3بى7/!!غ!!كا+؟7!!برفي!في

!،لمكاع-ص+،لألا!7؟+وىعى-؟!صعكأ!-3!؟!؟

عنوينشا.مخصبغيربيضافتضعالبيضإخصابلا،!*في!؟س---!لمة+كا-زرلا!سء--ىسع؟س"،حلأعيهلإقىولغ

غيرالميفك!ينتحلينما،وملكاتشغالاتأ!صمبالخصمبا؟لا!لاس37ءس!!بم!كالأ!*؟ء:حكا!،ص!د؟!3!-3لا!!يممئر!-- ..ء."+ج!7/-3ء؟كا*!؟بربرلاس!ءلأ!!!بر،2ىيزكأ7شءبر!+؟بر!،يريزءقئش

-!ص-ع

الصيادالنملانواعبعضفىالعشالملكةتغادروقدخكاا*3؟ش!علا7!ء!خ3!"خ!

-!ص!كتن!3ى،!3فيبرء3ى!رو*

بها،تتغذىالحشراتمنطرائدداأأغالممةفىملكنبيضهاتضعادسالالنملمنضخمةمدكةالصورةهذهتمثلالتكاثر.

العش.الملكةلاتغادرلنمللوع.ء-والصغارتعلف!،الوقتوبمضىلها.المجاوراتالشغالاتبهتعتنيالذي

البيفة-أ:هيالتكوينمنصاحلبأربعالنملوير.الصورةكأ19!التلاثللثرالقمماثلةشرانقفي

النملوبيض.الكاملةالنملة-4الخادرة3-اليرقة2

بيضاء،دوديةيرقاتقلائلأيامفيويفقسجدادقيقطرانخلالتستقبلحيثالذكور،منأصأووا!ء

مناليرقاتالملكةتغذي.الحركةمعظمهالايستطيع!صنالتيالن!افمنحياتهاطوالمايلزمهاكلالتزاوج

بضعةاليرقةمرحلةوتستمربيضها.وببعضلعابها.و!عهحمالالبيضبتخصيبتقومثم،المعديةالمنطقةفي

إلىنموهااكتمالبعداليرقاتتتحولثم،أسابيعإلىوالمحماتالذكورمنكليهبط،التزاوجوبعد

حريريةشرانقالأنواعبعضيرقاتتغزلثم.خادراتالملكاتأم!ا.مموتثمقليلاالذكورتتجولحيث،الأرض

تغطىبينما،لخادراتتحولهاقبلجسمهابهاتكسوناعمةمناسب!مانعنمنهاكلوتبحثأجنحتهاعنفتتخلى

فقط.الشفافالرقيقبجلدهاالأخرىالأنواعخادراتالمحطتعود،الحالاتبعضوفيمستعمرتها.لإنشاء

ببطءتتحوربل،ولاتغذيةحراكدونالخادراتوتظل،أخرىمرةفيهانشأتالتيمستعمرتهاإلىالخصبةالحديثة

غالباالخادرةطورويستمرالنمو.الكاملالنملمرحلةإلىالطفيليةالنملأنواعفيأما.إضافيةكملكةتقبلحيث

شغالاتبعدهاتخرج،ثلاثةأو،أسبوعينمنمايقرب،النملمنآخرلنوععشاالخصبةالحديثةالملكةفتحتل

للملكةالطعاملجلبالعشتغادرالنمو،مكتملاتبهاالعنايةفيالنملمنالنوعذلكأفرادعلىتعتمدحيث

واليرقاتالبيض)أيالحفنةرعايةتتولىكما،ولليرقاتمخصبةملكةكلتؤسسأنالشائعولكنوببيضها.

وتضع.البيضوضعالملكةتواصلبينما(والخادراتبها.خاصاعشاحديثا

أيامخلالالنملبيفه!ويفقس.الكاملةالنملة4الخادرة3-اليرقة-2البيضةأ:مراحلبأربعتكوينهفيالنمليمرالنملحياةدورة

وتستمر.خادرةتصيرأنقبلشرنقةاليرقةتنسج،الأنواعبعضوفى،قليلةأسابيعاليرقةمرحلةوتستمر.اليرقاتصقلائل

الكاملة.الحشرةتنموأسابئحتىثلاثةمنيقربماالحادرةمرحلة
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وينشأحياتها.فترةخلالالبيضالافالملكاتمنالعديد

تأسيسوبعد.شغالاتالبيضمنالعظمىالغالبيةعن

عنهينتجالذيالبيضوضعفيالملكةتبدأ،المستعمرة

حديثة.ملكاتأوذكور

منلكلفريسةالنمليقعالأعداء.فدالحماية

والطيور،السحالىووالضفادعوالعناكبالنملآكلات

ينشأ،الحالاتمعظموفى.الحشراتمنمتعددةوأنواع

وتحمي.مختلفةمستعمراتمنالنملبنالعداء

وأ،العضأوباللسعأعدائهاضدأنفسهاالنملمجموعات

.أخرىطاردةوكيميائياتالنمليكحمضعليهاتنثر

حيث،للسعأعضاءتقريباالنملأنواعنصفويملك

الجلدتثقبلسعأعضاءالثوروالنملالنماريالنمليمتلك

اختراقيمكنهامعينةلسعأعضاءوهنالكمؤلما.سماوتحقن

فيجدافعالسلاحاللسعوعضوقوي.أوسميكجلدأي

سماتطلقإنهاحيث،الأخرىالحشراتضدالدفاع

كثيفالسموهذا.للحشراتطاردةغازاتعلىيحتوي

وأأرجلأوالاستشعاربقرنييلتصقأنيمكنولذا،ولزج

لايملكالذيالنملبعضويستطيع.أخرىحشرةأيةفكوك

.المعديالجزءطرفمنالسمينثرأنلسعأعضاء

مستعمراتمنالنملشغالاتتتصارعماوكثيرا

إصاباتتمسببلاالمعاركتلكبعضولكن،مختلفة

العسالالملمستعمراتأفرادبينتحدثفمثلا.خطيرة

بعضا،بعضهاالشغالاتفيهالاتؤذيتدافعيةمباريات

المنهزمة.مستعمراتالمنتصرةالمجموعةتحتلقدولكن

،بالموتتنتهىطاحنةمعاركالنملأنواعبعضبينوتنشب

منأوالخصر،منالعدوعلىللقبضالفكوكفيهاتستخدم

وغالباالاستشعار.قرنيأحدمنأو،الأرجلإحدى

منالأعداءأحدفيمسكالواحد،العشسكانماشعاون

مشدود،وضعفىويجعلهاستشعارهقرنيمنأوأرجله

إربابتمزيقهالع!نفسمنأخرىأفرادتقومبينما

يمزقوضاريةهائلةحروباالنملبعضويخوضبفكوكها.

المجموعةتغيروقدبعضا.بعضهاالنملمنآلاففيها

حضانتهاوتحملالمنهزمةالمجموعةأعشالقعلىالمنتصرة

علىمعتمدةحياتهاكلالأنواعبعضوتعيشلتأكلها.

نفسها.الطريقةبتلكالأخرىالنملأعشاشاغتصاب

فالنمل.وسائلبعدةالنملأفرادتتواصل.التواصل

ورقمنأعشاش!فىأوالنباتاتبداخليعيشالذي

الخارجىالسطحجسمهمنالمعديبالجزءينقرقد،النبات

ويرسل.متربصعدوأوقريبلطعاماكتشافهعندللعش

النملفينتبهالعم!جدرانخلالذبذباتالنقرذلك

العش،خارجإلىالنمليندفعقدوعندئذ،بالداخل

الذيالنملأماالعدو.مواجهةأوالغذاءحملفيويساعد

لمحاصدارالعع!فيأفرادهفينبه،للصوتأعضاءيمتلك

الأعضاء.بتلكأزيزأوصريرأصوات

لمحاطلاقببعضبعضهاكذلكالنملأفرادوتتواصل

فيتفتحغددتنتجهاالفيروموناتتسمىكيميائيات

لهاويكون،والبطنوالجذعالرأسعلىخاصةأماكن

المعلوماتوتختلف.النملبهيحسمميزطعمأورائحة

النملةتطلقفقد.الختلفةالفيروموناتتحملهاالتى

منللرائحةطريقاتشكلالمعديالجزءمنفيرومونات

وبذلكعشها،مكانحتىحديثااكتشفتهكلذاءمو!

الأثرذلكيقتفيناللائىالأخرياتالشغالاتالنملةتنبه

تحديرفيروموناتإطلاقالنملويستطجعالغذاء.موقعإلى

الخطر.الع!عندفيأقرانهبهاينبهخاصة

عنمستعمرتهأعضاءيميزالنملأنالمرجحومن

منهماكلتشممغانملتانتلتقيفعندما.بالرائحةأعدائه

العشمنكانتافإذاالاستشعار.قرنيبوساطةالأخرى

نقطةإحداهماتلتقطثم،لوجهوجهاتقفانفإنهما،نفسه

.الأخرىفممنسائل

كللدىالعمريالمدىيتباين.العمريالمدى

منأطولتعيشفالملكةالذكر.أوالشغالةأوالملكةمن

بينماسنة،2.و01بينعمرهايترأوححيثغيرها

.سنواتخمسمنوأكثرسنةبينالشغالاتعمريتراوح

نأقبلفقط،أشهرأوأسابيعلبضعةتعيشالذكورلكن

قصير.بوقتبعدهتموتالذيالتزاوجطيرانفىتذهب

النملأنواع

ويصنف.نوع01لأ...علىمايزيدالنملمنيوجد

على،تسئمجموعاتأوثمانيإلىالنملالحشراتعلماء

نأيمكنالنمللكن.المتشابهةالطيعيةالخصائصأساس

تسعالقسمهذاويو!أيضا.الحياةلطرقتبعايصنف

المجموعاتوهذه،الختلفةحياتهاوطرقالنملمنمجموعات

النمل3-المستعبدالنمل2المحاربالنمل-أ:هى

النمل6-العسالالنمل5-الحلابالممل4-الحاصد

الخشب.نمل9-النباتنمل8-الثورالنمل7-الفطرزارع

فيأفرادهيسيرشمرس،صائدوهو.المحاربالنمل

تحتتصيدالأنواعوبعض.الأرضعلىطويلةمجموعات

النملويعتمد.التربةتحتأنفاقخلالوتتحركالأرض

والعناكب،الأخرىالحشراتافتراسعلىأساساالمحارب

لمماويأكلهاحجماأكبربحيواناتيفتكأحياناولكنه

سريعا.منهالهروبتستطع

منالمحاربالنملمستعمراتمعظموتتكون

التىالأنواعأماالأفراد.منملالونعدةإلى1.)...

يتعلقبل،مستديمةأعشاشاتبنيفلاالأرضفوقتعيع!



حشراتليفترسهائلةأسرابفىيتحركشربرصيادالمحاربالنمل

جسدهويمزقجندبا،يهاجممحاربنمليرىوهنا.الغالبفىأخرى

الطويلة.بفكوكه

منتتدلىوقد.الراحةوقتكبيرعنقودفيببعضبعضها

يأفيأو،مجوفجذعداخلتستقرأو،شجرةفرع

الكتلةتلكوصغارهاالملكةوتتوسطاخر.مناسبمكان

.الأجساممنالعنقودية

قليلة،أسابيعللصيدالمحاربالنملأنواعبعضوتنشط

قدفإنهاالصيد،فترةوخلال.أخرىلأسابيعتستريحثم

فتراتخلالولكنها،ليلةكلمختلفمكانتعش!في

وأالمئاتالملكةتضعحيثوأحد،مكانفيتبقىالراحة

البيض.منالالاف

النملمنكللوصفالمحاربالنملاسمويطلق

فيالفيلقيالنملويعيش.الزاحفوالنملالفيلقي

توجدالتيوالمستعمرات.والجنوبيةالشمالية،الأمريكتين

الأنواعمستعمراتمنعدداأقلالباردةالمناطقفى

الزاحفالنملويعيشأساسا.بالليليصيدوهو،المدارية

بإفريقيا.المداريةالمناطقفي

لخطفاخرنملأعشالقيهاجمالمستعبد.النمل

لكنها،حقيقةالاستعبادعلىالأسرىولاتجبر.الخادرات

مستعبديهاعم!فيتعملفإنهاالنمو،كاملةتصيرعندما

.المستعمرةأعمالفيتساعدوبذلك،هىعشهاوكأنه

لكنعبيد،بدونالعي!المستعبدالنملأنواعلبعضويمكن

نإحيثذلك،لايستطجعالأمازونبنملالمعروفالنوع

يتمكنلابطريقةمقوسانأوالطولزائداالأماميينفكيه

إلىيحتاجفهوولذا،العشحفرأو،نفسهتغذيةمنمعها

أجله.منوتعملتطعمهعبيد

النملمنالحديحةالملكةلاتبدأ،التزاوجطيرانوبعد

ع!قعلىتستولىبل،جديدةمستعمرةإنشاءفيالمستعبد
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وعندما،الخادراتويخطفآخر،نملأعشالقعلىيغيرالمستعبدالنمل

اكسشعمرةأعحا!فيتساعدفإنهاكاملةحشراتإلىالخادراتتتحول

سادتها.وتخدم

منالكثيرتقتلأووتطرد،النملمناخرلنوعآخر

معهيوتبقى،المستعمرةملكةتطردكما،الشغالات

فتصيحالنمو،اكتمالإلىتصلحتىالمستعمرةصغار

يتحولالوقتوبمرورملكتها.كأنهاوتعاملهالها،عبيدا

النمو،مكتملةشمغالاتإلىالمستعبدالنململكةبيض

منالمزيدوإحضارالأخرىالأعشاشعلىبالإغارةتقوم

الباردةالمناطقفيالمستعبدالنملويعي!ى.العشإلىالعبيد

المألوفةالأنواعوبعضواسيا.أوروباوالشماليةأمريكامن

وامريكاأوروبافيالأسودوالنملالأحمرالنملمن

المستعبد.النملمنأيضاهىالشمالية

غرففيويخزنهاالبذوريحمل.صدالحطالنمل

متوافرمخزوندائمالديهيكونوبهذا،أعشاشهفيخاصة

أنويتها،ومضغالبذوربتقشيرالنملهذاويقومالغذاء.من

ذلكوبعد،النملبخبزتعرفرخوةعجينةإلىوتحويلها

الحاصدالنملأنواعوبعض.وتبتلعهالسائلعليهتعصر

النملويعي!أيضا.والحشراتوالثماربالأزهارتتغذى

الجنوبيةالقطبيةالقارةعدا،القاراتجميعفيالحاصد

يتراوحكبيرةمستعمراتتكونوبعفأنواعه.المتجمدة

فرد.09!...و000،06بينعددها

سكريمحلولعلىأساسايعيش.الحلابالنمل

معينةحشراتمنعليهيحصل،الندىعسليسمى

منوغيره(النباتعصارةتمتص)حشراتالمنوبخاصة

عصائرالنباتاتمنالقملذلكويمتص.النباتقمل

الزيادةفيخرج،حاجتهعلىيزيدوماءسكرعلىتحتوي

النباتاتتلكالحلابالنملويزور.نديعسلهيئةعلى

لعقمنالنمليتمكنلكي،القملذلكبهاشغذىالتي
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منقطراتالمنويفررالم!.منالسحللدىلحلبيقومالحلابالنمل

الحمليلعقتم،استشعارهبقرودالمملعليهيمسحعشدماالندىعسل

ذلك.بعدالعكريالمحلول

عسلمنقطرةالنباتقملةتفرزماوكثيرا،الندىعسل

بقرونعليهاتمسحأو،نملة"تحلبهالم!عندماالندى

للقمل،الحمايةالنمليوفرهذا،مقابلوفيالاستشعار.

لغذائه.تناولهأثناءمنهتقتربالتيالحشراتيهاجمحيث

فىالنباتقملببيضالحلابالنملأنواعبعضويحتفظ

فىالبيضهذايفقسوعندماالشتاء،فصلخلالأعشاشط

ويضعهاالعمقخارجإلىالقملصغارالنمليحمل،الربيع

.النباتاتعلى

قملمنأسراباترعىالحلابالنملأنواعوبعض

هذاوفيأعشاشعها.دأخلبالجذورتتغذىالتىالنبات

محملةنباتقملةالحديثةالملكةتحمل،النملمنالنوع

وبعد.للتزاوجوتطيرالعشتتركعندمابفكوكهابالبيض

الجذور،أحدعلىالق!لةتضعالجديدعشهاالملكةتحفرأن

القمل.منجديدسربإنشاءفيتبدأثم

النباتقملمنوغيرهالمنأنواعبعضوتتغذى

النمليعدولذلككبيرا،تلفابهاوتحدث،بالمحاصيل

فالنمل.للمنحمايتهبسبب،الزراعيةألافاتمنالحلاب

كاليفورنياولايةفيزراعيةآفةيعدمثلاالأرجنتيني

مزارعيصيبحيثالمتحدةبالولاياتفلوريداوشمالي

الموطن،أرجنتينيالحلابالنملمنالنوعهذا.البرتقال

القطبيةالقارةعداالقاراتجميعفيمنهأنواعتعيعشولكن

.المتجمدةالجنوبية

حيث،العسلقدرنملأيضاويسمى.العسالالنمل

ويخزنهالنباتاتمنأوالحشرأتمنالندىعسليجمع

تسمىخاصةشغالاتالنملولهذا.أعشاشهفى

وتقوم.للمستعمرةحيةتخزينكأحواضتعملالمتخمات

إلىعودتهاوبعد،الندىعسلبجمعالأخرىالشغالات

المعديالجزءينتفخبحيثبمالمتخماتبهتغذي،العش

تبقىوعليه،الحركةعنيعوقهاالذيالحدإلىللمتخمات

وتسترجع.العشفيالغرفإحدىبسقفمعلقةساكنة

إذاالعم!أفرادمنفردلكلالندىعسلبعضالمتخمة

قرنيبوساطةلمسهاطريقعنوذلكذلك،منهاطلب

الجافةالمناطقجميعفىالعسالالنولويعي!ق.استشعاره

العالم.أنحاءكلفىالدافئة

داخلالفطرمنحدائقيزرعالفطر.زارعالنمل

وأالعفنكأشباهمنهمختلفةأنواعافيهاويري،أعشاشه

الدقيقةالغذأئيةالعقدمنكتلاوينئالفطر.الخميرةأشباه

الفطريةحدائقهبتسميدالنملويقوم.النملبهايتغذى

أخرىنباتيةوموادالازهارببتلاتأوالنباتاتبأوراق

فيحديثةملكةتذهبوعندماالع!.خارجمنيجمعها

تحضيرهاوبعدالفطر.منقطعةمعهاتحملالتزاوجطيران

تلكمنجديدةفطرحديقةزرعفيالملكةتبدأ،للعش

الفطرزارعالنملويوجدبفضلاتها.وتسمدها،القطعة

هذاأنواعأشمهرمنيكونوربما،المداريةالمناطقفيبوفرة

يبنىفهو.النباتاتأوراققاطعالنملإثارةوأكثرهاالنمل

النمل.ملايينفيهايعيشقدالأرضتحتضخمةأعشاشا

لقطعطويلةصفوففىالع!قالشغالاتتترك،الليلوفي

،الأخرىوالنباتاتوالشجيراتالأشجارأوراقمنأجزاء

فتبدورؤوسها،فوقبهاممسكةالعشإلىعائدةتحملهاثم

.المظلاتنمل-أحيانا-يسمىولذا،مظلاتتحملوكأنها

.كاع-ير

لم."-ثجمصش-تص"
ح!كا

*؟!ء!لأ!!ع3/في-.!ص.خه..-ء.نج!3*لأ!...ص-ءء:6.،---س-

!س*،!47،"كا؟،+!،اءبم/لا/ضى.؟!.-،س-.،،ا،:.!ربروصد،؟ص*

لم34كل?!؟سلم308?،!

لاءحي،4؟كطكاصط!؟!ء!مقيع*،"!،،حر.كلحك!لم!3.،

لم"4!لم،"1"/.1،اشأ..1-13-؟عير

تخزي!كأحواضتعملبائتخماتالمسماةالعسالالنملشغالات

هوكمايتضخمالذيالمعديالجزءفىتكتمزهالذيالدىلسمل

بالسائل.الععقفيأقرانهاالمتخماتوتطعم.الصورةفىواضح
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إلىوتحويلهاالأوراقبمضمغالع!قداخلالنملويقوم

قاطعالنملويعدالفطر.حدائقعلىيضعهاعجينة

منالأوراقيزيللأنه؟الخطيرةالزراعيةالافاتمنالأوراق

المحاصيل.

)البلدجالبلدجنمل-أحيانا-ويسمىالثور.النمل

ونيوكاليدونيا.أستراليافيفقطويوجد(الكلابمننوع

بسيطةسلوكيةأنماطوله،بدائيةالنملأنواعأكثرمنوهو

فيالنملمنالحيةالأنواعأكبرالنملهذاويشملجدا.

كانوقد.سم،3هإلىالشغالةطوليصلحيث،الحجم

أحافيرهوتوجد،السنينملايينقبلانتشارأأكثرالنملهذا

صنوبر)صمغالعنبرفيمحفوظاوجدكما،الأرجنتينفي

أوروبا.شمالفيمتحجر(

أماميانفكانولهجدا،وعدوانيشرسالثوروالنمل

حركةشلفىيستعملهاقويةلسعوأعضاءطويلان

التربة،فيالأعشاش!وتوجد.العشوحمايةالفريسة

منمئاتبضعوبها،الحجمصغيرةعادةوتكون

تبدأ،التزاوجطيرانوبعد.واحدةوملكةالشغالات

فيغرفةحفربعدجديدةمستعمراتتكوينفيالملكات

فىمحتجبةالملكاتولاتبقىفيها.البيضووضعالتربة

تخرجبل-الأخرىالنملأنواعمعظممثل-أعشاشها

ويستيميرقاتها.بهاتطعمالحشراتمنطرائدلصيد

القفز،بعضهيستطيعكما،كبيرةبسرعةالجريالثورالنمل

هذاوشغالاتالحذر.شسديدأنهكما،كبيرةعيونوله

دالةمساراتلاتصنعولذلك،منفردةبالقنصتقومالنمل

وفرائسهامثلا.الخشبنمليفعلكماالغذاء،موقععلى

الأطوارتتغذىقدولكن،الأخرىالحشراتهىالأساسية

أيضا.بالرحيقاليافعة

المسماةالنباتاتمنخاصةأنواعايلازم.النباتول

فيالنباتنملأنواعمعظمويعيش.النملبعاشقات

)تبادلتكافليةعلاقةتجمعهمنهوكثير،المداريةالمناطق

بأماكنالنباتيمدهإذ،النباتاتأنواعأحدمع(المنفعة

وأالعساقمنخاصةأجزاءفيغالباتكونللتعشيم!

الأكا!سياأشجارأنواعبعضوتنتج.الأوراقأوالفروع

تمدكماداخلها،فىالنمليعيم!طويلةأشواكا)السنط(

وهناك.رحيقشكلعلىبالطعامالنملالنباتاتبعض

الشكل،غريبةنسيجيةعقدبهاتنموالنباتاتمنقليل

يوفرهمامقابلوفى.النمللإطعاموالدهنبالبروتينغنية

بحمايةالنمليقوموالغذاء،للعشمكانمنالنبات

آكلةالحشراتويقتلبلويطارد،يهاجمحيث،النبات

علىالرعىمنالكبيرةالثدلياتيمنعقدكما،الأوراق

ذلكيملكهاالتىاللسئالقويةأعضاءبفضل،النبات

النمل.

الأخشابمناطقفيأساسايخعيش.الخشبنمل

ويبن،الأرضيةالكرةمنالشماليالنصففىوالغابات

وأجزاءالفروعمنيصنعهاكبيرةتلالفىأعشاشه

درجةتنطمللنملالتلالهذهوتتيح.الأخرىالنبات

-المستعمرةوتتكونالع!.بداخلوالرطوبةالحرارة

بعضفىالمستعمرةلكن،واحدةملكةمن-أحيانا

ببعض،بعضهامتصلتلالعدةعلىتشتملقدالأنواع

تطيروقد.الشغالاتوآلافملكاتعدةعلىوتحتوي

،جديدةأعشاشاتبنيلكيمباشرةالتزاوجبعدالملكات

الملكاتمعنفسهاالمستعمرةفيلتستمرتعودأو

تكوينفيالع!منتطيرالتيالملكةوتبدأ.الأخرى

نأوبعد.النملمنآخرعشبغزوجديدةمستعمرة

الشغالاتتقومفيهبيضهاالخشبنململكةتضع

العحش،أصحابأفرادتموتفترةوبعد.برعايتهالمضيفة

الخشبنملشمغالاتأعدادتكون،ذاتهالوقتوفي

المسئولية.لتحملكافية

وفوقالأرضعلىطويلةمساللثالخشبنملويسلك

هذهامتدادعلىويجريالغذاء،عنبحثاالأشجار

بالفيروموناتمسترشدا-الاتجاهينكلافيسريعاالمسالك

منكميةالنملويستهلك.المساراتتلكتغمرالتي

كما،للعصارةماصةحشراتتنتجهاالتيالسكريات1

مهمفهوولذا.الأخرىالحشراتمنكبيراعددايفترس

آكلةوالخنافساليساريعمنهائلةأعدادايلتهملأنهجدا

منكلفيكبيرةأهميةذاالخشبنملويعد.الأوراق

الحشرية،الافاتمقاومةفيلدوره-الغربيةوألمانياسويسرا

الأحيانبعضوفي.القانونبقوةمحميةكائناتفهيولذا

الغاباتإلىانتشارهأماكنمنالنملهذاأعشاشتنقل

لمكافحةفعالةطبيعيةكطريقةفيها،لايوجدالتيوالمزارع

الخشبية.الغاباتآفات

فقدتالنملمنمجموعةإلىالخشبنملوينتمي

الموجودةالزنابيرلدىاللسعبأعضاءالشبيهةاللسعأعضاء

نملينثرالل!ع،عضوعنوعوضا.بدائيةالاكثرالنملفي

أعدائه.علىالنمليكحمضالخشب

النملأهمية

يلتهمفهو.الطيعةتوازنفىمهمادوراالنمليؤدي

منالحدعلىبذلكويساعد،الحشراتمنكبيرةأعدادا

النمليأكلمثلا،المداريةالمناطقففي.المتزايدةأعدادها

.عامكليفقسالذيالأبيضالنملأعدادنصفمنأكثر

الطيورمنلكلمهماغذائيامصدراكذلكالنملويمثل

انظر:.كثيرةأخرىوحيواناتوالسحاليوالضفادع

الطبيعة.توازن
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واحدبمآنفيللمزارعينوضارامفيداالنملويعتبر

التىالحشراتقتلعلىالمزارعينتساعدالأنواعفبعض

تح!أعشاشهيحفرالذيالنمليعملكما،المحاصيلتتلف

غيروجعلهابتفكيكهاوذلك،التربةتحسينعلىالأرض

الماءتمتصالمفككةفالتربةمحتوياتها.وخلطمتماسكة

يمكنوالنمل.المتماسكةالصلبةالتربةمنأكثربسهولة

أنواعبعضتوفرحيث،الزراعيةالافاتيصئمنأنأيضا

الضارةالحشراتمنوغيرهالمنمنالحمايةالحالبالنمل

تسببقدمؤلمةلسعةالحارقأوالناريوللنمل.بالمحاصيل

.الناسلبعضالحساسية

يدمرحيثمنزليةآفاتالنملأنواعمنكثيروتعتبر

بحفروذلك،الأخشابمنالمبنيةالمنازلالخشبنمل

الفرعونيالنمليسطوكما،الخشبيةدعائمهافيأنفاق

والمستشفياتوالمطاعمالبيوتعلىالسارقوالنمل

الرشويساعد.الخزونةالأغذيةلسرقةالأخرىوالمباني

تخليصعلىالممسمومةالأطعمةواستعمالبالمبيدات

كلتاأنمنأولاالتأكديجبولكن،النملمنالبيوت

الإضراردونالنملعلىالقضاءفيفعالتانالطريقتين

.بالناس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كرفاردلأا

السملآكل

الحشمرة

الحادرة

الشرنقة

الباتقملة

عفرينليت

الأديضاالحمل

ألاريةالحملة

اليرقة

الموضوعصرعا

النملأجسام-1

الرأس-أ

الحدع-!

النملمستعمرةفيالحياة-2

النملطبقات-أ

الأعشاشل!-

التكاثر-خ

النملانواع-3

المحار!النمل-أ

المستعمدالنملب

الحاصدالممل-ج

الحلابالنمل-د

العسالالنملهـ

النملأهمية-4

خ!-المطن

الح!أعضاء-د

الأعداءضدالحماية-د

لتواصلاهـ-

العمريالمدى-و

الفطررارعالنمل-و

الثورالنمل-ر

النباتنمل-خ

الحمتم!نمل-ط

؟الثلاثالنملطبقاتما

للنمل؟الرئيسيةالحسأعضاءأهمما

أعشاشه؟النساجالنمليصنعكيص-

الاحتماعية؟بالحشراتالنمليسمىلماذا4

النمل؟لهايمرالتىالاربعالتكوينمراحلما-5

النمل؟ملكاتعمرماطول-6

؟التزاوجبعدالنملوملكةالذكرم!كلعملما-7

للمرارعين؟معاوضارا!فيداالمليكولىأساسأيعلى-8

المحل؟أفراد!واصلكيص-9

الل(.)أنواعالنملةانظر:.العسالةالئملة

النملمنكثيرةأنواعبينمنواحدةالئاريةالئملة

منأنواعخمسةوتوجد.حارقةمؤلمةلسعاتتحدث

هذهأحد.المتحدةالولاياتشرقىجنوبالناريالنمل

.خطرةافةوهيالحمراء،الدخيلةالناريةالنملةالأنواع

نحوارتفاعهايبلغالرمالمنكبيرةتلالآالنملهذاويبنى

تحطلأنيمكنبحيثالصلابةمنالتلالوهذه..م)6

بها.ارتطمتإذاالزراعيةالالات

النملمنالالافمئاتالواحدالتلفيويسكن

أنشطةعرقلةعلىماحيوانأوشخصأقدمماوإذا.الناري

كبيرةبأسرابخارجايندفعفإنه،التلداخلالموجودالنمل

الناريةالنملةلسعةوتحدث.بذلكيقوممنليهاجم

راغباالشخصتجعلمتقيحاصغيراورماالحمراءالدخيلة

مبرحةآلاماالناسبعضويلاقى.المصابالموضعحكفي

قد،نادرةحالاتوفى،اللسعةتخلفهالذيالسممن

.الوفاةإلىتؤدي

بينألوانهافتتراوح.الدخيلةالناريةالنملةلونيختلف

الأصليوالموطن.ملم6نحوطولهاويبلغ،والبنيالأحمر

قدتكونأنالمحتملومن.الجنوبيةأمريكاالنملةلهذه

خلالمنأرسلتشحنةمعالمتحدةالولاياتإلىدخلت

المتحدةبالولاياتألاباماولايةفي(،متنقل)بيتموبيل

انتشاراانتشرتثم.العشرينالقرنمنالثلاثينياتخلال

كاروليناجنوبىمنتمتدمنطقةتستوطنوالانسريعا،

.المتحدةبالولاياتتكساسولايةقلبحتىالشمالية

أنواعاالعشرينالقرنمنالثمانينياتفيالعلماءطور

زيقعلىالطعمويحتوي،الناريةللنملةالسامالطعممن

الطعمفيمادةوهناك،الحشراتليجذبالصويافول

مثلشأنومن.الناريالنمليرقاتنموتعطلعلىتعمل

منالحدعلىالمساعدةفيتسهمأنالطعممنالأنواعهذه

.الناريللنملالكبيرةالأعداد

الجنوبفيالموجودةالأخرىالأربعةالأنواعأما

وأزراعياتهديداتمثللافهي،المتحدةالولاياتمنالشرقي

فيالموجودةالأربعةالأنواعبينمنوثلاثة.كبيراصحيا

النملةالرابوهيالنوعأماإليها.أصلهايعودالمنطقةهذه

فيالموجودةألانواعإلىفتنتميالسوداءالدخيلةالنارية
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إلىدخلتقدتكونأنالمحتملومن،الجنوبيةأمريكا

.ام189عامالمتحدةالولايات

حجمها.أوالحيةالكائناتخلاياعددفيالزيادةالئمو

كامل.نباتإلىالبذرةفتنموتنمو.الحيةالكائناتوكل

بذرةمنالعملاقةالجبارةالأحمرالخشبشجرةوتنمو

أكثرمنأحياناطولهايبلغشجرةلتصبحملم61.قطرها

،الحوتبيصنرىلكيالمجهرنستخدمأنويجب.م09

ويزنم03منأكثرإلىطولهيصلنموهيكتملحينأنهإلا

الحيةالكائناتكلتنموولا.كجم000.75حوالي

أثقلتكونالنموالمكتملةالحيواناتفبعض.واحدةبدرجة

النمومكتملةالفيلةتكونبينما،مراتخمسصغارهامن

.مرةستينصغارهامنأثقل

النمويحدثكيف

خلايا.منحيكائنكليتكون.الحيةالكائناتفى

الموادالخليةوتتناول.واحدةبخليةفردكلحياةوتبدأ

الخليةفإنولهذاللنمو.تحتاجهابنائيةوحداتإلىوتحولها

تتكاثرأنالخليةلهذهويمكنداخلها.منتنموالواحدة

والتكاثر،البناء،وعملية.أخرىخلايالتكونوتنقسم

نمويكتملحتىمستمرةوتظلالنمو.هي،والانقسام

تماما.الكائن

،الصفاتفيتختلفأيضافهيالخلايا،تنمووحين

الجلد.تكونالتيالأنسجةإلىبعضهايتحولحيث

خلاياوتكون،العضلاتأنعسجةإلىبعضهاويتحول

ويسمىوالكبد.والرئتينالقلبمثلالجسمأعضاءأخرى

وتتبعالتمايز.معينةتراكيبفيالخلاياوانتظامالنموهذا

شجرةبذرةتتحولحيث،محددةقواعدالتمايزعملية

وليسالأحمرالخشبشمجرةإلىالجبارةالأحمرالخشب

الكلبذيلوينمو.البلوطأوالمثلثالبنفسجشجرةإلى

الأذنين.بينوليس،الفقريالعمودأسفلعنددائما

تؤثرحيثللخليةالوراثيةالسماتالعمليةعلىوتسيطر

الخليةفيوالطيعيةالكيميائيةالعملياتبعضفيالوراثة

الوراتة.انظر:.والديهسماتلهكائنإلىتنمولتجعلها

يسيروبينما.المنظماتمنأخرىأنواعاالخلاياوتنتج

نموفىتتحكمخاصةموادتنتجمعينةخلاياتظهرالنمو،

كلفيوتوجد،الهورموناتالموادهذهوتسمى.الكائن

.الهورمونانظر:.والحيواناتالنباتاتمن

الحيةغيرالموادبعضتظهر.الحيةغيرالكائناتفي

يزيدأنالصخورمثللأشياءويمكنالنمو.مننوعاأيضا

لا،حالأيوعلى.منامصبةبيئةفيكانتإذاحجمها

تنمولافهيولذلك.خلايامنالحيةغيرالأشمياءتتكون

بالإضافةالنموهوالمعدنأوالصخرونموداخلها.من

منتنزالتيالماءقطراتتترك،المثالسبيلوعلى.الخارجية

تتزايددقيقةمعدنيةجسيماتخلفهاالكهفسقف

تكونحتىببعضبعضهاالجسيماتهذهوتلتصقباطراد.

تسمىالحجرمن)مدلأة(دلاةالسنينمئاتبعد

والهوابط.الصواعد

الإنساننمو

المبكرنموهأثناءالبشريالكائنيسمىالمبكر.النمو

حواليعمرهايبلغوحينماببطء،المضغةوتنمو.المضغة

تأخذولكنهافقط،سم4حواليطولهايصبحلثمهرين،

التكوينجيدةكلهاالأجزاءتكونحيث،الإنسانشكل

.والأطرافالجذعمعبالمقارنةكبيرايكونالرأسولكن

باسممعروفةالنموالمكتملةالمضغةتصبح،الوقتهذاوفي

و،كجم.،9حوالىالجنينيزنأشمهرسبعةوعند.الجنين

وربما،كجم.63و72.بينيزنمباشرةالولادةقبيل

موعداقتربوكلما.سم53و48بينطولهيكون

السرعة.فيغايةبمعدلالأجنةتنموالولادة

معدلبينالتوازنعلىالنمومعدليعتمدالنمو.معدل

النمومعدلويحدث.الهدمومعدلالجسم)تكوين(بناء

البناءمعدللأنالطفلحياةمنالأولالجزءأثناءالسريع

والبناتالأولادوينمو.الهدممعدلعلىكبيرةبدرجةيزيد

يصيرثم.حياتهممنالأولينالعامينأثناءفيسرعةبأقصى

.البلوغسنإلىيصلواحتىتدريجياأبطأنموهممعدل

سنتينولمدةالمراهقةفترةأثناءفيوالبناتالأولادوينمو

بتفجرالناسبعضمايسميهوهذا.مفاجئةبسرعةتقريبا

همالمراهقينأنمنالرغموعلى.الطوليالنموفيالمراهق

الذيالعمرفإن،الطولفيالتفجرهذايظهرونالذين

باختلافتختلفيستمرفيهاالتيوالفترةيبدأعنده

.الأشخاص

بينالنموفيالتفجرهذاالمراهقونالأولادويظهر

فييكتسبونهاالتىالزيادةوتتراوح،مشة41و21عمري

معدلأسرعيحدثربماولكنسم،3و.01بينالطول

سنة.17و21عمريبينوقتأيفىالأولادبينللنمو

مبكراالبناتفيالمراهقةنموتفجريبدأماوعادة

عندهنللنمومعدلوأقصىالأولاد،عنسنتينبحوالي

والنساءللأولاد.نمومعدلأقصىعنالشيءبعضيقل

هذابسببرئيسيةوبصفة،الرجالمنأقصرعادة

المراهقةفترةوحتى.المراهقنموتفجرفيالاختلاف

تقريبا.والأولادالبناتعندالطولمتوسطيتساوى

بسرعةالأطفالبعضينمو.المقارن!النمومعدلات

ثقيلةعظاملديهمالأشخاصوبعضببطء.آخرونوينمو
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والخفيفة.الصغيرةالعظامذويمنأكثرويزنون،وكبيرة

ليستالعمر،-الوزن-الطولجداولفإنولذلك

وزنعليهيكونأنينبغيعماجيذامؤشرابالضرورة

الانسانجسمحجمأنإلىالدراساتوتشير.الطفل

يلبسهاكانالتيالمدرعةوالبدلة،الزمنمدىعلىيزداد

للشخصبالنسبةجداصغيرةالوسطىالعصورفيالفرسان

على،أم769عامإلىام876عامومن.اليومالعادي

عشرالاثنيذويالذكورطولمتوسطازداد،المثالسبيل

،سنتيمتراتعشرةبحواليالمتحدةالولاياتفيربيعا

نأالمحتملمنأنهإلىالإحصائياتتشير،حالأيةوعلى

للنموإمكانيةأقصىإلىوصلواقدالأمريكيونيكون

فينهايتهإلىوصلقدالطولفيالزيادةاتجاهوأن،لديهم

.المتحدةالولايات

بمعدلاتوينضجونالأطفالينموالهيكلى.العمر

بدلاالنضجيالعمرالعلماءيعينمافغالباولذلك،مختلفة

وغالبا.نموهمفيللأطفالالسنويأو،الزمنيالعمرمن

العظمى.الهيكلعظامنموأساسعلىالنموالأطباءيقومما

كلعمريكونأنفيمكنببطء،ينمونالأطفالكانوإذا

تركيبهمولكن،سنواتستالحقيقةفيمنهمواحد

وربما.الخامسةفىطفلتركيبإلىيصلربماالعظمي

فىينضجونالذينالناسلبعضالهيكليالعمريستمر

إلىيصلواحتىالحقيقيةأعمارهممنأقلمتأخروقت

نموفيتأخرامعينةأمراضتسببوربما،البلوغمرحلة

وأالتأخر،هذادرجةيحددواأنالأطباءويستطع.العظام

الهيكلي.عمرهمبتحديدالبطء

البشرمعظميتوقفالنمو.عنالإنسانيتوقفمتى

و.183عمريبينما،وقتفىالنموعنالأصحاء

فييصبحواحتىالزيادةفيوزنهميستمرربماولكنعاما،

يتوقف،الأحيانبعضوفى.أعمارهممنالأربعينيات

فييبدأفإنه،الحقيقةوفي.الطولفيالزيادةعنالإنسان

،كبيرةبدرجةبطيءالطولفىالنقصانوهذا.النقصان

سنإلىالإنسانيصلحتىيلاحظأندونيمرماوعادة

تنموالتىالغضاريفو!سائدبتنحيفيحدثوهوالكبر.

فيالانحناءويميلالظهر.عظامأوالفقريالعمودعظامبين

هذأعنوينتج.السنكبارعندالزيادةإلىالفقريالعمود

إلىوأيضا،السنكبارمنالكثيرينلدىالانحناءمظهر

.الطولفيالنقصانتزايد

ذووالآباءينجب.الإنسانكلوفيتؤثرالتيالعوامل

القامةقصاروالاباء،القامةطوالأطفالآغالباالطويلةالقامات

القصرأوللطولالميليبدووهكذا.القامةقصارأطفاللديهم

سمةالطولفإن،حالأيةوعلى.كبيرةبدرجةوراثيا

لديهميكونأنيمكنالقصارالاباءأنهذاويعني.متنحية

طويلاالوالدينأحديكونوحينما.القامةطوالأطفال

يكونأنوإماطويلايكونأنإماالطفلفإنقصيراوالآخر

لأنهذاويحدث.الاثنينبينوسطايكونأنوإماقصيرا،

.أخرىعواملمعهتتداخلماوغالبامعقدالوراثيالنحط

النمو.منالجسمينتجهاالتيالهورموناتوتعدل

والغدة،البنكرياسإفرازاترئيسيةبصفةالنموفيوتؤثر

.الغدةانظر:.النخاميةوالغدة،الدرقية

الثيروكسينوالأنسولينوهى،الإفرازاتهذهوتؤتر

وعددها.الخلاياحجمفيكبيرهبدرجةالنمووهورمون

النمو.يبطئأنيمكنالهورموناتهذهمنأيفيوالنقص

،الهورموناتفينقصايعانونالذينالمرضىحالاتوفي

النمو.يزيدمعينبهورمونالعلاجفإن

الأطعمةوبعضالنمو.فييؤثرعاملأيضاوالأطعمة

تحفيزأجلومنللنمو.ضروريةموادعلىتحتويبالتحديد

متوازناغذاءيأكلأنالشخصعلىيجب،السليمالنمو

وأيضا،والفيتامينات،والمعادن،البروتيناتعلىيحتوي

.والنشويات،والدهنيات،السكريات

النمو.فىتؤثرأنيمكنأخرىعواملوهناك

يمكنوالخمول،العضلاتنموتقويأنيمكنفالتدريبات

النمو.العدوىأوالساريةالأمراضوتعرقلالنمو،يبطئأن

العاطفية.والاضطرباتالتوترأيضافيهتؤثرأنويمكن

فيالتفجرخلالالطاقةالأطفاليستخدمالنمو.تأثير

وإلىإضافيطعامإلىويحتاجوننفسهاالنموعملية

الضغطوتتحمل،وتتنبه،تدرسأنالصعوبةومن.الراحة

يقلقألاويجب.والراحةالتغذيةدونالفترةهذهأثناء

منأقلأوأكبرببطءينمونأنهمبداإذاالأطفال

بمعدلينموفردكلأنيدركواأنفعليهم،أصدقائهم

مختلف.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التحدد

الجبريى

الخلية

الحياةدورة

الرضئ

الطفل

هقلمراا

لهرما

كم24مسافةعلىتقعنميبحيرة.دحيرةلمى،

منأقلمساحةوتغطيإيطاليا.فيروماشرقيجنوب

فيالبحيرةمياهوتصريفانحدارأدى.2كم6.2

زوارقوآثاربقاياظهورإلىالعشرينالقرنثلاثينيات

الرومانية.الترويح

مهرجاناتأربعةإحدىنميانأدعاب.ألعاب،فميان

للألعابالأخرىالمهرجاناتوكانت.قديمةيونانيةقومية

البيثيانية.والألعاب،الأوليمبيةوالألعاب،البرزخية
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وكانت.عامينكلتقامنميانألعابمهرجاناتكانت

بيلوبونيسوسفىوادوهونيميا،فيزيوسمزارعندتجرى

وقد.والموسيقيةالرياضيةالمبارياتتشملوكانت،الشرقية

..مق573عامنميانلألعابمهرجانأولأقيم

-734اهـ،ا-99)15هشامأبونمير،ابن

الهمدانينميربناللهعبدهشامأبوالإمامم(.481

الثقة.الحافظالكوفي،الخارفي

أبيبنوإسماعيلوالأعم!قعروةبنهشامعنحدث

معينبنويحيىأحمدالإمامعنهحدث.وغيرهمخالد

أوعيةمنوكان.وغيرهمنميربنعبداللهبنمحمدوابنه

العلم.

.(-م0391،هـ-ا43)8جعفر،نميري

مايومنالسودانجمهوريةرئيس.نميريمحمدجعفر

ودخلدرمانأمفيولد.ام859أبريلإلى9691

حنتوببمدرسةالتحقثم،والوسطىالأوليةمدارسها

التذكاريةغوردونكليةغرارعلىتسيركانتالتيالثانوية

الإنجليز.منأساتذتهامنالكثيروكان

فقدالرياضةميادينفىالمميزينمنجعفركانولما

أصبحعحيثالسوداندفاعقوةفيللانخراطمجالهوجد

الجيش.فيضابطا

46إليهوانضمالأحرار،الضباطتنطمنميريأنشأ

المدنية،بالحكومةالإطاحةوجوبيرونكانواضابطا

تمكن،9691مايوفي.عسكريةحكومةوتشكيل

طريقعنالحكمعلىالاممتيلاءمنالأحرارالضباط

واستتب؟مسلحةمعارضةأيةيلقواولمعسكريانقلاب

وألغواأموالها،وصادروا،الأحزابوحلواالأمر،لهم

.والاتحاداتالنقابات

الضباطمقتألفالذيالثورةقيادةمجلسكان

ومن،السياسيةالاتحاهاتمختلفةعناصريضمالأحرار

الداخلىالخلافوبلغ.الشيوعيينالضباطمنجماعةبينها

عزلحينأشدهبينهم

بعضالثورةقيادةمجلس

منالضباطزملائهم

هاشمالرائدقام.الشيوعيين

يمثلكانالذي-العطا

والضباط-الشيوعيالجناح

والمتعاطفونالشيوعيون

يوليوفىبانقلابمعهم

جعفرووضع،7191

نميريمحمدجعفرولكن.الاعتقالرهننميري

السلطة،إلىنميريأعيد،حكمهسقوطمنأيامثلاثةبعد

والمدنيينالضباطمنعددبإعدامالانقلابذلكوانتهى

أحمدالشفيعمثل،الشيوعيالحزبزعماءبينهممن

السودانفىالعمالنقاباتلاتحادالعامالسكرتيرالشيخ

الشيوعيللحزبالعامالأمينمحجوبالخالقوعبد

عبدالحالق.،محجوب:انظر.السوداني

كما،بالغربعلاقاتهوطدالذينميريحكماستمر

الخليج.ودولمصروخاصةالعربيةالدولإلىاتجه

مشكلةنميريواجهتالتيالداخليةالعقباتأهممن

فىالتمردقائدمعحوارفىدخلوقد،الجنوبفيالتمرد

عقدإلىالجانبانوتوصللاقو،جوزيفاللواءالجنوب

إلىلاقوجوزيفوعادأبابا،أديسفيومصالحةاتفاق

جوزيف.لاقو،انظر:الموحد.السودان

قامفقد،الجنوبفييرامماعلىتسرلمالأمورأنبيد

يعانيالسودانوأخذ،قرنقجونالعقيدبقيادةجديدتمرد

جعفراللواءأعلنكما.الباهظةوتكاليفهاالحربوطأة

حدةفزادت،السودانفيالإسلاميةالشريعةتطبيقنميري

تحتيرزخالسودانوأخذ.والحكومةقرنقبينالخلاف

البلاد،أصابالذيوالجفاف،الجنوبفيالحربوطأة

عامانتفاضةإلىذلكفأدى،نميرينظاماستقراروعدم

ستةأنهتالتي،الذهبسوارالرحمنعبدبقيادةام859

.نميريجعفربقيادةالعسكريالحكممنعاماعشر

العاليوالتعليمالعامالتعليمفيتوسعانميريعهدشهد

كماجوبا.وجامعةالجزيرةجامعةمنكلانشئتحيث

مصنعمثلالمهمةالتنميةمشاريعبعضاكتمالعهدهشهد

سكرومصنعسنارغربيشمالسكرومصنع،كنانةسكر

-الخرطوموطريقالزراعيالرهدومشروععسلاية

.بورتسودان

فخريارئيساويعمل،السودانخارجالاننميرييعيش

انظر:.السودانأطفالمساعدةعلىتعمللمنظمة

تاريخ.،السودان،السودان

الصينية.شيانجمقاطعةفىوميناءصناعىمركزسعيو

ام842عامفي.نسمة)023468لمسكانهاعدد

خضعتصينيةموانئخمسةإحدىننغبوأصبحت

امتيازاتبموجبهابريطانيااكتسبتالتىالموانئلمعاهدة

خاصة.تحارية

مصانعهاوتستخدمالصناعيةالمعداتالمدينةتنتج

القريبة.المناجممنالحديد

مننوعا185بينمنالسمكمننوعالئهاش

المحيطفيالمداريةالمناطقفيتعيشالتىالغذائيةالأسماك
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الأحمراالكاريبىوالمهالق.الدافئةالحوبيةالمياهفييعيم!النهاش

العردى.أعرةانصففىمشحتر)أعلاه(

النهالقأسماكانتشارويكثر.الأطلسيوالمحيطالهادئ

وجزرفلوريدا،حول،الغربيالكرةنصففيتعيشالتي

المكسيكخليجعلىالواقعةوالشواطئ،الغربيةالهند

أسماكتعيش،الهادئالمحيطففى.الكاريبيالبحرومنطقة

وجزر،المداريةالمرجانيةالجزرحول،أساسيةبصفةالنهاش

الشاطئمنجداقريبةتعي!قوهى.والفلبين،الشرقيةالهند

الصخرية.المناطقفيتكونماوعادة

سم9و.06بينطولهاليصبحالنهاشأسماكوتنمو

إلىمسطحأنهإلامحدبا،يكونيكادمرتفعبظهروتتمتع

قوية.أسنانوبهكبيروفمهالاخر.جانبمنماحد

ذاتالنهاشأسماكتكونوقدما.حدإلىشوكيوذيلها

تكونماوغالبا.مقلمةأوالاخضرارإلىمائلةأوأحمرلون

أسماكوبعض.الجسمجانبيعلىسوداءنقطةلديها

ومن.سامةتصبحقد،الكبيرةالأنواعخاصةالنهالق،

يسمىقاتلامرضا-أحيانا-أكلهايسببأنالممكن

.تيراسيجوا

عامفينهاوندمعركةكانت.معركة،ئهاوللى

رضى-الخطاببنعمرالخليفةعهدفي،م637أهـ،6

التيالمدائنعاصمتهممنالفرسانسحبعندما.عنهالله

إلىلجأوا،م637هـ،61عامفيالمسلمونفتحها

المدائن،نحوللتقدمالحشودجمعفىوأخذواحلوان

وقاصأبيبنسعدالمسلمينجيوشقائدإليهمفوجه

فىوقاصأبىبنعتبةبنهاشمأخيهابنبقيادةجيشا

وأصابوا،م637هـالموافقأ6سنةأواخرجلولاءمعركة

تقدمهم،تابعواثم.القادسيةيومأصابوامماأفضلمنهم

كانتثم.ذاتهالعامفيقرميسينثمحلوانففتحوا

فيالفتوحفتحالمسلمونعليهاأطلقالتيالكبرىالموقعة

الطريقوانفتح،الفيرزانبقيادةالفرسهزمحيثنهاوند،

إلىالفرسقائديزدجردولجأ.الداخليةإيرانمناطقإلى

.أصفهان

يخرجكادإذكبيراالموقعةبهذهالمسلميناهتماموكان

بلغتعظيما،حشداالطرفانلهاوحشد،نفسهعمرإليها

مقاتل.ألفأء.نحوالفرسحشود

آذنتلأنها،الفرسلدولةالنهايةبدأيةنهاوندكانت

فىالفارسيةالقوىوتشتتكلهاالمنظمةالمقاومةبسقوط

.المقاطعاتحكامبهايقومفرديةجهود

بمروقتلحتىأخرىإلىمدينةمنينتقليزدجردأخذ

.م652أوم651هـ،32أو31سنةخراسانلماقليم

المسلمونوبلغالأبد.إلىالساسانيةالأسرةبمقتلهواختفت

.وراءهماوفتحواتجاوزوهثم،جيحوننهرحدود

ثقافيةموسوعةالأدب!نونلمحيالأربنهاية

أحمدصنفهاعصرها،وفنونعلوممنبكثيرألمتشاملة

هـ،733)677-المصريالنويريالوهابعبدبن

فىمعتمدامجلداثلاثينفيوجعلهاام(،332-أ278

ذكروأهملبعضهاذكر،مختلفةمصادرعلىكتابتها

أهميةمدىعلىالموسوعةهذهمحتوىويدلمعظمها.

موسوعاتفيورصدهاوتقييدهاالعامةالمعارفجمع

التصنيففيتطورعلىأيضامحتواهايدلكما،شاملة

إلىكتابهتقسيمعلىمؤلفهايقتصرفلم،والتبويب

إلىقسمهوإنما،السابقونفعلكمارئيسيةموضوعات

قسموكل،أقسامخمسةإلىفنكلوقسم،فنونخمسة

.والفصولالأبوابمنعددإلى

والمعالم،والأرضالعلويةوالآثارالسماءفىالأولالفن

فيالأولالقسم:أقسامخمسةعلىويشتمل.السفلية

القسم.أبوابخمسةوفيه،والكواكبوالملائكةالسماء

والبرقوالرعدوالبردوالسحابالعلويةالاثارفيالثاني

الليالىفيالثالثوالقسم.أبوابأربعةوفيهوالنار.والهواء

وفيهوالأعيادوالمواسموالفصولوالأعواموالشهوروالأيام

والبحاروالجبالالأرضفىالرابعالقسم.أبوابأربعة

الخامسالقسم.أبوابسبعةوفيه،والعيونوالأنهاروالجزائر

والمبانىوخصائصهاسكانهاوأخلاقالبلادطبائعفى

.أبوابخمسةوفيهوالمنازلوالقصوروالمعاقلالقديمة

علىويشتمل.بهيتعلقوماالإنسانفيالثانيوالفن

وتسميتهاشتقاقهفىالأولالقسم:هيأقمسامخمسة

والغزلوتشبيههاأعضائهووصفوطبائعهوتنقلاته

أربعةوفيه،والأنسابوالهوىوالشمقوالمحبةوالنسيب

عدبالنبىعنالمشهورةالأمثالفىالثانيالقسم.أبواب

العربأمثالمنوالمشهور،الصحابةمنجماعةوعن

والطيرةوالفألوالزجرالكهنةوأخبارالعربوأوابد

والأحاجىوالتعريضوالكناياتوالذكاءوالفرالممة

المدحفيالثالثالقسم.أبوابخمسةوفيهوالألغاز،

!-4!!ااقي،
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والندمانوالمبوالخمروالفكاهةوالنوادروالمجونوالهجاء

سبعةوفيه،الطربآلاتووصفوالغناءوالقيانوالسقاة

والنوادبوالمراثيوالبشائرالتهانيفيالرابعالقسم.أبواب

القسم.أبوابأربعةوفيه،والأدعيةوالتوكلوالزهد

وما،إليهيحتاجوما،فيهيشترطوماالملكفىالخامس

ذكربهويتصل،عليهللرعيةيجبوما،الرعيةعلىيجب

المناصبوولاةالسلاحوأوصاف،الجيوشوقادةالوزراء

بابا.عشرأربعةوفيهوالبلغاءوالكتابالدينية

علىيشتملو.الصامتالحيوانوموضوعهالثالثالفن

جنسها،منبهايتصلوماللسباعقسم:أقسامخمسة

ثلاثةوفيهوالظباء،للوحوشقسم.أبوابثلاثةوفيه

قسم.أبوابثلاثةوفيهالأليفةللحيواناتقسم.أبواب

والحشراتللطيورالخامسالقسم.بابانوفيهللزواحف

.أبوابسبعةوفيهالصيد،وآلاتوالأسماك

خمسةعلىويشتمل.النباتموضوعهالرابعالفن

في.قسمأبوابثلاثةوفيه،النباتأصلفيقسم:أقسام

المشمومة،الفواكهفىقسم.أبوابثلاثةوفيهالأشجار،

.أبوابأربعةوفيهوالأزهار،الرياضفىقسم.بابانوفيه

وفيه،الطيةوالأعشابالطيبأصنافففي،الخامسأما

بائا.عشرأحد

خمسةإلىقسمهوقد.التارلموضوعهالخامسالفن

،الرسبأصحابوينتهيلمجآدمالأولالعصريبدأعصور:

وينتهيلمابراهيمالثانيالعصرويبدأ.أبوابثمانيةوفيه

العصرويبدأ.أبوابسبعةوفيه،السلامعليهمابشعيب

ستةوفيه،السلامعليهمابعيسىوينت!بموسىالثالث

الرابعالعصرويبدأ.أبوابأربعةعلىيشتملوذيلأبواب

.أبوابخمسةوفيه،الجاهلىبالعصروينتهيالقرنينبذي

بالسلطانوينتهيصلإي!!الرسولبسيرةالخامسالعصرويبدأ

بابا.عشراثناوفيه،قلاوونبنمحمدالناصر

فيهاويكثر،الأدبىبالطابعالموسوعةهذهتتسم

والشعروالأمثالوالأحاديثبالاياتالمؤلفاستشهاد

العصرفىالكتابةتقاليدأسلوبهافىوتشيعالجيد.

البديعية.الصنعةأنواعبشتىالمحتفيةالمملوكى

-جزءا.عشرثمانيةالثقافيةالموسوعةهذهمننشر

الدين.شهاب،النويريأيضا:انظر

أميرىممنتفرقما!ح!ابافيعكةفهج

وهو-الرضيالشريفجمعه.طالبأبيبنعلىالمؤمنين

أصولهووضع-الهجريالرابعالقرنوشعراءعلماءمن

البلاغة.نهجوسماه

والوصاياالخطبمئاتدفتيهبينالكتابهذايجمع

كما-أنشأهاالتيوالمواعظوالرسائلوالأمثالوالحكم

عصرفىالفنيللنثرمثلاصارتحتىعليالإمام-قيل

.الأدبدارسيعندالإسلامصدر

المتأدبينجمهرةمنكثيراهتمامالكتابهذانال

وشرحاتحقيقاتناولوهحيثقديما،والدارسينوالباحثين

الحديدأبيوابنوالراونديوالرازيكالبيهقيوحفنها

الفضلأبوومحمدعبدهمحمدوالإمام،المدائني

عدةالكتاب!ذاطئكماالعلماء.منوغيرهم...إبراهيم

هـ.ا472عامتبريزفيأقدمهاطبعات

منلاقاهلمانظرا،المحققينالبلاغةنهجكتابشغل

عليللإمامنمسببماتتعلق،بينهمفكريواحتدامخصومة

الشريفصنعمنأمعنهاللهرضيلهأهوالكتابهذافي

الرضي.

.النهديعثمانأبوانظر:.عثمانأبوالئهدي،

مجرىفياليابسةعلىينسابمائىمسطحالئهر

وأالجبالأعاليمنالأنهارمعظموتبدأ.طويل

نهراأو،مثلجةالنهرمنبعيكونوقد،التلال

ويتلقىمياهها.تفيضبحيرةأوينبوعا،أوينصهر،جليديا

منالمياهمنالمزيد-مجراهفيجريانهأثناء-النهر

مصبويقعالأمطار.ومياه،الأخرىوالأنهار،الجداول

فىأوأكبر،نهرفيمياههتصبحيث،نهايتهفيالنهر

.المحيطاتأحدفيأو،بحيرة

حيثمنكبيرااختلافابينهافيماالأنهارتختلف

فصولخلالتجفإنهاحتىجداصغيرفبعضها،الحجم

الذيإفريقيا،فيالنيلنهرالعالمفينهروأطول.الجفاف

نهرالطولحيثمنويليهكم،671.6طولهيببن

كم.437.6طولهيبلغالذي،الجنوبيةأمريكافىالامازون

كميةتفوقالامازوننهريحملهاالتيالمياهكميةأنإلا

النيل،نهرفيالمياهكميةوتفوقبلاخر،نهرأيفيالمياه

مجتمعة.يانجتسيونهر،المسيسيبيونهر

علىوالتجارةللنقلبالنسبةأهميتهاللأنهاروظلت

مفيداالعالمفيالنهريالنظاميزالولا،عديدةقرونمدى

المكتشفوناتخذوقدالحاضر.الوقتحتىللتجارةبالنسبة

الأنهاروالجنوبيةالشماليةالأمريكتينفيالأوائلوالرواد

ضفافعلىالمستوطناتوبنوا،لاسفارهمرئيسياطريقا

كبير-حدإلى-المكتشفوناعتمدكما،الرئيسيةالأنهار

القرنخلالإفريقيامنالداخليةللمناطقاكتشافهمفى

الرئيسيةالأنهارمجاريتتبععلىالميلاديعشرالتاسع

لشرقيالأوائلالمكتشفونتتبع،وبالمثل.القارةتلكفى

جباللتقاطعتتبعهمأثناءالأنهار،مجاري-أيضا-أستراليا

إذاممايتحققواأنبذلكأرادواوقد.أم381عامبلو
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أنهماأمالتقتا،قددارلئوموراينهريشبكتاكانت

البلاد.داخلبحرفيتصبان

وسهولهاالأنهارأوديةلأن،للزراعةأيضامهمةوالأنهار

ويستخدم.المحاصيللزراعةخصبةتربة-خاصةبصفة-تعد

أراضيهم،لريالأنهارمياهالجافةالمناطقفيالمزارعون

مزأرعهم.إلىالنهرمنالماءلنقلالقنواتفيحفرون

يمكنإذأيضئابمللطاقةمهمامصدراالأنهاروتعد

المساقطعندالنهر،امتدادعلىالمياهتدفققوةاستخدام

وتوليد،الالاتلتشغيل،المنحدرةالمناطقمنوغيرها

المياهقوةالمائيةوالدواليبالسواقيتحولحيثالكهرباء،

ومصانع،والورش،الطواحينوكانت.طاقةإلىالمتدفقة

،المنحدرةالأنهارمنبالقربالماضيفيتقامالنسيح

الحاضر،الوقتوفي.المياهاندفاعقوةبولمماطةتدأروكانت

المائية-التوربيناتذات-الكهرومائيةالقوةمحطاتتنتج

انظر:.العالميحتاجهاالتىالكهربائيةالقوةرلغنحو

المائية.القوة

فصلثلوجذوبانسرعةأو،الغزيرةالأمطارهطوليؤدي

الفيضانهذامثليجرفوقدالأنهار،فيضانإلىالشتاء

وللحق،المبانيويهدم،الخصبةالتربةمنكبيرةكميات

الفيف!ان.انظر:.والحيوانبالإنسانالهلاكأوالضرر

الأمطارمياهمنالنهرماءيتكونالنهر.منبع

وتسمى.الذائبينوالجليدوالثلج،والينابيعوالبحيرات

وهناكالنهر.منابعالمنبعمنتنسابالتيالمائيةالمجاري

النهرمنابعتنسابالبدايةوفى.لهارتفاعأقصىيباإلنو

وتمتلئ،جداولتسمىالصغربالغةضيقةمجاريفيهذه

هذهوتلتقي،فقطالممطرةالعواصفأثناءبالماءالمجاريهذه

مجاريمكونة،التلالفوقمنانحدارهاأثناءالجداول

هذهوتتحدغديرا،منهاكليسمى،وأعمقأوسعمائية

منهاكليسمىأوسعمجاريلتكونبدورهاالغدران

وتسمىالأنهار.لتكون-بدورهاالأنهارهذهوتتحدنهيرا،

روافلى.النهرإلىالمياهتحملالتي-والأنهارالغدرانجميع

وتشمل،النهريالنظام:يسمىماوروافدهالنهرويشكل

نهرفيتتجمعصغيرةأنهارعدةالنويةالنظمبعض

واحد.كبير

مياهتنسابإذالأنهاربممياهمعظمالأمطارمياهتشكل

حيث،النهريالنظاممياهإلىاليابسةعلىمطارالأبعض

طريقعنالنظامذلكفىنهرأكبرإلىالنهايةفىتصل

مياهبقيةأما.الصغرىوالأنهاروالأنهار،والغدرانالجداول

مياههيئةعلىوتتجمع،الأرضبهافترتويالأمطار

النظامإلىالجوفيةالمياههذهبعضوتتسرب.جوفية

خلالحتىالأنهارمعظمفيتجريالمياهفتظل،النهري

الحارةالمناطقفإن،ذلكمنالرغموعلى،الجفاففترات

وأالسطحيةالمياه-دائمةبصفه-فيهاتتوافرلاالجافة

مدارعلىالأنهاربعضفىالمياهلجريانالكافيةالجوفية

أنهاراوتسمىلاخر،حينمنالأنهارهذهتجفولذا،العام

وأالرمليةالصحاريفييتلاشىوبعضها،متقطعة

ذلكمنالعكسوعلى.القارةقلبفيالمالحةالبحيرات

ولذا،غزيرةأمطارونيوزيلنداتسمانيامنكلعلىتهطل

ويختلف.دائمةبصفةتنسابأي-دائمةأنهارفأنهارهما

كلعلىتطرأالتىالتغيراتعلىبناءالأنهارجميعجريان

.والمناخالطقسمن

للأراضيعرفشبكةالنهريالنظاممياهوتشكل

تصرفالتيالمنطقةوتسمى.المنطقةتلكفيالزراعية

وتبلغ.النظامذلكصرفحوضالنهريالنظامفيمياهها

منتتألفقدالنهرمنابع

المائيةالمجاريمنسلسلة

فيمنهاكليسمابالتي

الصورةوتوضحالاخر.

فىميسورينهرمنابع

.المتحدةالولايات
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الواقعةالأراضىمنالنهرمجرىشألفالنهر.مجرىنحوالأمازوننهرصرفحوضمساحة

ويسمىالنهر،ذلكفيتنسابالتىالمياهجانبىعلىموراينهرصرفحوضويغطي7.2.كم000.000

منحافةكلوتسمى.القاعبالنهرلمجرىالسفلىالسطحأسترأليا.مساحةممبعنحوأسترالياشرقيجنوب

الانحدارإلىالنهرمجرىويميلالنهر.شطالمجرىحافتىخطأوالمياهتقسيمخطيسمىوهمىخطوهناك

المصب،قربتقريباالانبساطوإلى،المنبعقربالشديدالأنهارأحواضصرفبينيفصل،الصرفتقسيم

أعاليفيلهسرعةبأقصىالأنهارمعظمفىالماءيتدفقولذاجبالسلسلةقمةالخطهذايتبعماوغالبا،الرئيسية

.المجرىالتي،الشماليةأمريكافىالروكيجبالمثل،مرتفعة

والشلالاتالمائيهالمساقطتقعالأنهار،منكثيروفىاو،الأطلسيالمحيطنحوشرقاتنسابالتيالأنهارتفصل

حيثالمائيةالمساقطهذهوتتكون.المجرىأعاليفيجريتجبالسلسلةوتعد.الهادئالمحيطنحوغربا

الصخورأما.المقاومالصخرمنقويةطبقةالنهرتعترضخطانظر:.المياهتقسيملخطاخرمثالأبأمشرالياديفايدنج

وينجم،المياهجريانبفعلفتتعرىالنهرمهبطفىالرخوة.اللياهتقس!يم

العالمفيالأنهارأشهر

مهمهحقائسئالموفعالالودلمكبمالئهرسم4

الإنجيل-فييمممرأئكهر،وردالأرىفى-المحدلهفلس!،3بم!.رالأو2

لفوقهلا،العالمفيذ!رأطولثاني،!عدآخر،نهرأىمنا!كئر4الميامنلحدلالجنولم!أجصريكا433/6الأكازور

النيل*ن!رإلاالطولفي

لندفى!وسطفيا!ينسماوهوإيحلئرأ،فيماثيكروأصبمأطولبريطافيا346التايمز

الث!اء!دكد!ملفيغالئاجبى،لكنهلممورايلنهبريرأزو،هوأسترأليا،أكهارأطولأستراليالا/لأ3،دابرلنج

تأليونإلىالأبنشممرأر!سيوهافىالئمه!ساوفيالموسيقارالنهرهذاجمالألهمأورويا؟،6!0الد(نوب

الججلأ!-اللأزركأالدانوب!علىال!ئمهصرةالقال!ى3كوسيفي

،قوتهـا!الغوصيألمانيالتاريغوركزأررربالحيرإضيمائيكرأهمأور،با1،1""الافي

الولايارزبيزالدرل!هالحد،3مفىجزءوهوكي!ز(،نصأبالاسباتيةألامم!ذ!يعنيءالمتحد،الولايات/3403جرائد!ير-س

والمكشميك.ا!لتحدةالمكئسهيك

المبع.الدئياعجائبإحدى،هيفكئورياضحلالاتب!إفريفيا2!ء7،الزمييزكا

الأطلسي،برالمحيطالعهالهـدىالبحير)تيينيريطرهو4كندإفيلوأطولمثاثيالمححدهالولايات-كندأ1!287لورنسسمائ!

:.العالمفيالبرينظمأكيرأحرمثوررباكستافى"التيب!2!،8!السند

جسئرأ.كللائننطنأ!رقومةيمئدحيثباريحسكلبفىينسابفرنسا764السيئ

أبرلندا.فينهرأطبرلىأبرلندأ3لأ"ف!انوفي

ممدسا"ن!!الهخدولبىطائقةتعد"بنغلادكق-الهـنر2؟4لأ8الجا!

أرروبا!فينهرأطولمربرسيا3و31،الفولجا

الكبير.الأخرودكبرنووالأخرىالنحتعواملمعالنهرتيارالمتحدةالبرلاياث2/!43صلورادو

يحملها!لتو،9الميا،كمي!حيثمنوالثانميالعالمفينهرأطولىخاس!إكر!فيا؟!33،6زافي!،9الكئونغو

كندا،أنهارأطولكندا1!32؟كلاكينز!

.المتحدةالولاياورقينهرأطولىثانيا!تحدةالولاياس!63،لأالمسيسيبي

الداثممه،أسسرإلياأئهاراطولأسترأليا2لا*98كور(ك!

.المتحدهالولاياورفينهواطولى3المتحدةالولاكاث4،،،"ميسوليي

لاالمهميئيه.الهئدجز!سةشبهفينهرأطول3آسيا+14ول.ميكوبخ

الرائع!-نياجاراجمتنملالاكأيشتهركتدأ-الم!حدةإبولاكارزء،كياجارا

س"7!،س--إفريقيا.ف!دلتاأكبرإفركيا4لأ81"الئيجر

+؟-،377؟.العالمفينهرأطولإفريقياكمرفىشصال6،لا،1النيل

طولم-علوو"الأ!قرالغرلمونكنكبه!رةكغييارزتمترلهـسبإفيالأع!ؤالنهراسمهيع!،الصش14لألأ3ههـيهوافع

كاككلي!كبرإبالرزفيس-كوتهو،،العالمصيلانهرأطولونالثالثحش،ن!أطور"نهرسالمحتر،+3!،يانجث!س

7---لا-7؟3؟7*رالأمازوقيالنيل
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وعندماالنهر.مجرىفىالانحدارشديدهبوطذلكعن

،المجرىمنالصلابةشديدةالطبقةحافةعلىالماءيمر

الجنادلوتتكونانخفاضا.الأكثرالجزءإلىيسقط

المياهتدفقجراءمنالنهرمجرىفي)المنحدرات(

الصخريةوالسلاسل،الكبيرةالجلامدفوق،بسرعة

-الجريانسريعةالأنهارتيارويشقالماء.تحت

عاليةجدرانتحفهعميقمجرىوهوخانقا،-أحيائا

النهر.قاعإلىتصل

عبروديائا-كذلك-للنهرالأعلىالمجرىيشققد

وأالتلأسفلإلىبسرعةالنهرينسابفبينمابماليابسة

شطيعلىويتكونالماءقوةبفعلاليابسةتتآكل،الجبل

.الإنجليزي7حرفشكلعلىالانحدارشديدوادالنهر

مرحلةالأعلىالمجرىعلىالجغرافيونيطلقماوغالبا

المجرىوعلى،النضجمرحلةالأوسطالمجرىوعلىالشباب

عبرببطءبالطينمحملاالنهرينسابعندما-الأدنى

الشيخوخة.مرحلة-اليابسة

معهفيجرف،بقوةالنهرينساب،النضجمرحلةوفي

مماأوسعالواديويكون،المنعطفاتحوليتلوىوهوالتربة

.الشبابمرحلةفيعليهكان

عبرالأنهارمعظمفتنساب،الشيخوخةمرحلةفيأما

المياهتغمرهافيضيةسهولاتسمى-نسبيا-منبسطةمناطق

الطينمنكلاالفيضاناتوتبسطالنهر.يفيضعندما

جسوراتكونقدأنهاكما،التربةعلىوالطمىالخصب

النهر.شطيتغليوصخريةأرضيةترسباتمنتتألفطبيعية

الطبيعية.الجسورالفيضيةالسهولفيالمستنقعاتوتتاخم

مئاتالأنهارلبعضالفيضيةالسهولاتساعيبلغ

السهولتوجدحيث-النهرمجرىويميل،الكيلومترات

إلىالسهلجانبيأحدمنالالتواءإلى-الفسيحةالفيضية

ويمكن.بمالتعرجاتالالتواءاتهذهوتعرفالاخر.الجانب

مضيقذأت-تقريبا-كاملةعقداالتعرجاتتكونأن

نهايتها،عنعقدةكلبدايةيفصل،الأرضمنضيق

هذاعبرطريقهيشقماغالبافإنهالنهر،يفيضوعندما

فيالنهريستقيم،الفيضانمياهانحساروبعد،المضيق

تمتلئبل.منهالمياهتستمدفلاالعقدةعنهوتنفصل،جريانه

بحيرةطويلةلسنواتتظلوقد،الجوفيةوالمياهالأمطاربمياه

الهلالية.البحيرةعليهايطلقهلالشكلعلى

فجأةالنهرماءجريانسرعةتنخفضالنهر.مصب

الأرضمنمسطحتكونإلىهذايؤديوقد،مصبهعند
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وتمتدالنهر،مصبعندتتكونالتيالدلتا،باسميعرف

وتتكونالنهر.فيهيصبالذيالمحيطأوالبحيرةحتى

التعريةعمليتىنتاجمصبهإلىيحملالنهرلأنالدلتا،

التيالنهرحمولةعليهيطلقماوهوالصخور.ونحت

هذهوتختلطرؤيتها.يمكنولا،المياهفيذائبةتكون

مصبعندالمحيطأوالبحيرةبمياهالمرئيةغيرالحمولة

موادمنتتألفمرئيةحمولةكذلكالنهرويحملالنهر.

ماوأحيانا.الدقيقةالطميوجسيماتالجلاميدبين،تتراوح

النهرمياهلونالمرئيةالحمولةفيالدقيقةالجسيماتتحدد

الدلتاوتتكونالأصفر،أووالبنيالأحمربينتتراوحقدالتى

المصب.عندبسرعةالمرئيةحمولتهالنهريرسبعندما

.كبيرةدلتاالنيلونهرالمسيسيبىنهرمنولكل

أرضىشكل-جافاالمناخيكونحيث-يتكونقد

انحدارإلىعالانحدارمنالنهريجريعندماالدلتايشبه

منالنهر!نسابعندما،المثالسبيلفعلىانبساطا.أكثر

وعندئذ.جرلمبانهسرعةتقل.السهلإلىجبليانحدار

شكلعلىأرضيةكتلةمكونةحمولتها،المياهترسب

طميية.مروحةتسمىمروحة

تسمىمتسعةعميقةمصباتالأنهارولبعض

ميلبسببالنهريةالمصباتتكونتوقدالنهر.مصب

مستوىإلىوديانهاتشقأنإلىالرئيسيةالأنهارمعظم

عدةفي-البحرسطحمستوىانخفضوقدالبحر.سطح

سبيلفعلىالامتار.منمئاتعدةإلى-الماضىفيفترات

علىالأرضعلىالمياهمنكبيرةكميةانحصرت،المثال

العصرمنالبليستوسينىالعصرأثناءجليديثلجهيئة

إلىالمليونأرباعوثلاثةمليونمنذ،الجيولوجي

الأنهارتشق،لذلكونتيجة.مضتسنةا000.0

البحرسطحمستوىهبطحيثإلىعمق،علىأوديتها

الأنهارومصباتالعميقةالوديانوامتلأت،أخرىمرة

أوديةعلىويطلق.نهريةمصباتمكونة،المحيطبمياه

.شرمأومغمورةأودي!البحارمياهتغمرهاالتيالأنهار

جنوبالعميقةالساحليةالمداخلتعد،المثالسبيلفعلى

.مغمورةأوديةشرقاأسبانياغربيوشمالأيرلندا،غربي

للأوديةمشابهةالبحرإلىمداخلالفيورداتوتعد

البحرغمرعندماتكونتولكنها،الشرمأوالمغمورة

الأنهارطريقعنحفرهاجرىالتى،العميقةالأودية

هذهمنكثيرعلىالنرويجساحلويشتمل.الجليدية

عندالعميقةالبحريةالمداخلوتحتويالفيوردات

العذبةالمياهمنصغيرةخلجانعلىالأنهارمصبات

النهريالمصبويمتد.المحيطمنالمالحوالماءالأنهارمن

منمئاتلعدةالجنوبيةامريكافىالأمازونلنهر

النهر.أعلىاتجاهفيالمصبمنالكيلومترات

نو،فيوباأ

نص،ورأنجلأا

نهر،لزمبيزيا

نهر،نلأردا

نص،مورلأا

نهر،وبأ

نو،لورالأا

نهر،يدوايراإ

نهر،لجاخ!ا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

إفريقياأنهار

نهرالكونغو،

نصليمبوبو،

آسيارنهاأ

نو،حلةد

نهر،جيانجزي

نهرستليج،

نصالسند،

نهر،الفرات

النيجر،نو

،نصاليل

لينا،نهر

،نصميكونج

،نهرهوغلي

يالو،نهر

يانجتسي،نهر

نص،لنجراد

نص،لأرنوا

نو،لبهأ

نص،رودلأا

لص،لورالأا

نص،ينإ

نهر،لبوا

نص،جوتا

نص،يمزلتاا

نهر،تويلى

نهر،لتيبرا

نهر،ثورن

نهر،نوبااللى

لياستراأرأنها

نهر،يمورا

وروباأرنهاأ

نهر،فيناد

نصنيبر،لدا

نو،ونلدا

نص،ينالرا

نص،روبيكون

نو،الرون

نهر،السوم

نهر،لسونا

نو،سيفرن

نهر،لسينا

نو،نونشا

نص،يشيلد

نهر،الفولجا

نهرفيزر،

نهر،فيستولا

نص،كلايد

دهراللوار،

نو،المارن

نص،الموزيل

نو،ميرسى

نهرالميوز،

نهر،نيفا

نص،نيمن

نصهمبر،

ليةالشماأمريكاأنهار

نهر،راجانيانو،كينزيمالهر،يووهاأ

نهر،يلوستوننو،كسيسيبىايندجراريو

نهر،يوكوننهر،ميسورينهر،لورنسسانت

نص،كولومبيا

لجنوبيةامريكاأرأنها

نصنسسكو،فراوسانهر،يجوارابانهر،لأروحوايا

نص،ايردمانص،نارابانهر،زونمالأا

نهر،سبيورنص،كوينوورأ

صلةذاتأخرىمقالات

الفيضانالمياهتقسيمخطالأخدود

المائيةالقوةالدلتاالضحلةالبحيرة

الطمييةالمروحةالسدالهلاليةالبحيرة

العاليةالمدموجةالشلالالتعرية

الواديالطمىالمائطالحوض

الأرضيالعالمالكبيرالمائيالحوض

النهرا!اضة!دثتا!ص.الأص،الئهر

فيالأحمرالنهرواديفيالمستوطنونثارعندماالأحمر
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9186عامىبينالكنديةالحكومةضدبكندامانيتويا

سميتكما،الأولريلتمردأيضاوتسمى.ام87و.

خليطاالثوارمعظمكانالأحمر.النهرثورةالانتفاضةهذه

امتدادعارضواالذينالمتسالهنودوسلالةالبيضمن

طويلة.لمدةمستقلاكانإقليمإلىالبريطانىالحكم

الأحمرالنهرواديهدسونخليجشركةحكمت

أينمابالعيمقللمتجنسينوسمحتأم،986عامحتى

حقوقهاعنالشركةتنازلت،ام986عاموفىشاءوا.

مانيتوباعلىتشتملالتيروبرتأرضفىبريطانيالحكومة

المنطقةهذهبريطانياقدمت،ام087عاموفي.الحالية

الإقليم.لتنميةمشاريعأقامتالتيالكنديةللحكومة

إقليمفىعاشالذيالوحيدالشعبكان،الوقتهذافي

التجارمنوقليلالهنودهمالعظيمالغربىالشمالىكندا

عاش!الاحمر.النهرواديمستوطنيمن21).00وقرابة

ملكيةسندلهميكنولم.بسيطةحياةالمستوطنونهؤلاء

تضايقهماعندماوكانوايرزعونها.كانواالتىالأرضعلى

تناسبهم.بقعةإلىيرتحلون،منتجةغيرتصبحأوالأرض

منوالموظفونوالمساحونالطرقانقفبناة.الثورة

وفقأراضيهمنظمتالذين،المستوطنينعلىالفئاتجميع

حتىتصل،خطوطهيئةعلىالقديمالفرنسيالنظام

مناطقإلىالمزارعتقسيمالموظفونوقررالنهر.مشارف

هياجاوأثاروأغضبهمالمستوطنينهذاأزعجوقد،سكنية

بينهم.كبيرأ

ريللويسالمستوطنهوقائدالمتجنسينبينمنوبرز

وسرعان.هنديةأيرلنديةفرنسيةدماءعروقهفيتحريالذي

حاكمأولماكدوجالوليمالكنديةالحكومةبعثتما

وصولباقترابريلسمعوعندما.الجديدةللمقاطعة

،الجديدةالحكومةتنطممنمنعهعلىعزم،ماكدوجال

الانالمسماةجاريفورتعلىهجومفيالمتجنسينوقاد

مؤقتةحكومةريلوأقامعليها.واستولوا.ونيبجمدينة

الكندية.الحكومةسلطةلمقاومةالمستوطنونواستعد،هناك

روبرتأراضىحدودعلىماكدوجالالمتجنسونولاقى

.والعودةالتراجععلىوأرغموه

معاناةيعانونالمتجنسينأنبحكمتهماكدوجالأدرك

قامهذا،وعلىللدماء.حقنالريلخضوعهوأبدى،حقيقية

مجموعةلكنالتمرد.حالةوإنهاءالمتمردينبصرفريل

بعضوطردتجاريحصنبمهاجمةقامتالمتجنسينمن

ريلوسجنالاخر،بعضهاوأسرتماكدوجالقوات

شابومنهم.المؤقتةللحكومةأعداءأنهمعلىالأسرى

ماولسبب.سكوتتوماسيسمىإنجليزيكندي

ل!حكومةخائنابوصفهوأدانوهسكوتالمتجنسوناختطف

.الرصاصعليهوأطلقواالمؤقتة

أهاليالوحشيالدمويالقتلهذاأثار.ريلهروب

بقيادةرجل007قوامهاقوةفاندفعتالشرقبن،كندا

غربااتجهواحيثالأحمرالنهرواديإلىولسليالعقيد

،جاريحصنمناقتربواوعندماصعبةطويلةرحلةفى

وبهروبه،.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىريلهرب

ولسليكانوبينماالأحمر.النهرواديثورةانتهت

التابعةالدولةتلكبرلماناعترفغربا،يتقدمونورجاله

ذاتيحكمذوإقليممانيتوباأنالبريطانيللكومنولث

منهكتار5؟67...الح!صمةوخصصتكونفدرالي

راضينغيركانوامنهمكثيرالكن.للمتجنسينالأرض

.ساسكاتشوانالانيسمىماإلىغرباوارتحلوا

ثورةوقادبضئسنين،بعدالمنطقةفىريلظهركما

ريلعلىقبضوقد.ساسكاتشوانثورةتسمىأخرى

.أم885عامالعظمىالخيانةبتهمةوشنق

نهر.الميوز،انظر:.ماسلهر

نهررسةملىتأسست.رسةملى،سونهلىنهر

التيالأمريكيينالفنانينمنجماعةأولبوصفها،هدسون

المناظرلتصويرمتميزأسلوبوتنميةتطويرأجلمنأسست

حتى182ءعاممنذالازدهارفيالمدرسةوأخذت.الطبيعية

منالأوائلالفنانونصور.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخر

.نيويوركفيهدسوننهرلوأديكثيرةمناظرالجماعةهذه

طبيعيةمناظرتمثلصوراالمدرسةهذهفنانوصورلعد،وفيما

والجنوبية.الشماليةأمريكافىمتباينةلمساحات

يأهناكيكنلم،الميلاديعشرالتاسعالقرنوقبل

وتشبه.أمريكافيللأرضالطيعيةالمناظرلتصويرتقليد

التيالهادئةالريفيةالمناظرهدسوننهرمدرسةصوربعض

آضينهناكولكن.الأوروبيينمنكثيربتصويرهاقام

المتحددةالضيقةالأوديةوجلال،الفطريالجمالأبرزوا

.الأخرىالطبيعيةالمعالموبعضوالأنهار،،الجنبات

الفنانيناعتدادتعكسللأرضالطبيعيةالمناظرصوروكانق

للطبيعة.وحبهمبوطنهم

وفي.ام825عامفيهدسوننهرمدرسةعرفت

كولتوماسصورهاالتيالطبيعيةالمناظرنالت،السنةتلك

فيالمباشروالأسلوبالأصالةأثرتولقد.كبيرةشمعبية

لجماعةرائداوأصبح،الفنانينمنكثيرعلىكولأعمال

ساعدواالذينالاخرينالفنانينبينمنوكان،هدسوننص

أماديورند،وأشرداوتيتوماس،المدرسةتطويرعلى

ألبرت:بينهممنفكانبعد،فيماجاءواالذينالفنانون

جون،كروبسيجاسبر،تشيرشفريدريك،بيرستات

.مورانتوماس،كنسيت

.لبرتأ،بيرستات:أيضانظرا
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الهند،قادةمنأجيالأربعةقدمتلعائلةاسم!و

هم:،للوزارةرؤساءوثلاثةنهروموتيلال:همهؤلاءوكان

،غانديوراجيفغانديوأنديرانهرو،لالجواهر

سيدةأولبانديتلاكشميفيجاياموتيلالابنةوكانت

بانديت،انظر:.المتحدةللأمالعامةالجمعيةترأس

فيجايالاكشمي.

عائلةإلىينتميام(.319-أ861)نهروموتيلال

فىالقانوندراستهوبعدكشمير،فيمعروفةالبراهمامن

ناجحةقانونيةخبرةلهتوفرتأباد،اللهمدينةفيمويركلية

القومىالمؤتمرفيمهمادوراوأدىالغربيةالحياةطرزوتبنى

بالمطالببالمنادأةنفسهألزم.ام029عامفىالهندي

موهنداس،غانديانظر:.غانديالمهاتماتأثيرتحتالوطنية

المباشرالتأثيرذاتالحملاتفيشماركوقد.كرمشند

داخلميةالقمالمعارضةأيضاقادكما.مرتينوسجن

عامفيوقامالإنجليز.أسسهاالتيالتشريعيةالجمعية

هذهوكانتلهرو.بتقريرمعروفاأصبحمابإعدادأم289

المستقلة"للهنددمشورلإعدادالأولىالمحاولةهي

ابنوهوأم(.649-)9188نهرولالجواهر

فترةاستمرتأثيرلهكانللهند.وزراءرئيسوأولموتيلال

دوراأيضاأدى.وطموحاتهالوطنمؤسساتعلىطويلة

عدمحركةمؤسسيأحدبوصفهالعالميةالشؤونفيرئيسيا

.الانحياز

هاروإلىوالدهوأرسلهأباداللهمدينةفينهروولد

كمبردججامعةإلىثمالبارزةالإنجليزيةالمدأرسإحدى

ما219عامالهندإلىوعاد.العلومفيدرجةنالحيث

ما029عاموفيالإنجليز.ضدالوطنىالنضالفيوشارك

حكومةمعالتعاون)عدمالمدنيالعصيانحركةفيشارك

بمناحيتينمنحياتهفىتحولنقطةهذهوكانتالإنجليز(.

صلةعلىظلالذيغانديبالمهاتمااتصالعلىجعلتهفقد

حولالمباشرةالخبرةوأعطاه،حياتهطوالبهوثيقة

ذلكومنذالهند.فىالموجودةوالفاقةالفقرمستويات

سجنه.الوطنيللنضالكلهاحياتهكرس،الوقت

القوميالمؤتمرنهرورأس.عديدةمناسباتفىالبريطانيون

،ام9291،3691،3791،469أعوامفيالهندي

.الاستقلالبعدوكذلك

الاستقلالمفاوضاتفىالرئيسىالدورنهروأدى

تولى.ام479عامللوزراءرئيساباللإجماعاختيارهوجاء

وقاد.أم469عاموفاتهحتىخطيرةمنافسةدونالمنصب

متتالية.عامةانتخاباتثلاثةفيالنصرإلىالمؤتمرحزب

الأمورفىالديانةرفضدستوراالهندتبنتنهرووبأفكار

بأنأيضااقتنعكما.البرلمانيةالديمقراطيةوتبنى،المدنية

يمكنالذي،التخطيطبتبنياقتصادياتتقدمأنيمكنالهند

وقد.الحديثةوالتقنيةالحديثللعلمالأمثلالاستخداممن

الخططمنسلسلةعلىأسسهاالتيالتخططلجنةأشرفت

صناعاتخلالهاأنشئت(،سنواتخمعرالمدةالخمسية

نهرووكان.الدولةسيطرةتحتالثقيلةوالصناعاتالفولاذ

أيضاأصرلكنه،اشتراكيبلدإلىالهندتحويلعلىمصمما

ديمقراطية.عمليةخلالمنذلكيتحققأنعلى

يرىنهروجواهرلال

هذهفياليمينإلى

رئيسأولكاد.الصورة

عملالهند.فيوزراء

حتىأم479عاممن

.ام649عاموفاته

فيرئيمسيادوراوأدى

الدولية.الشؤونبعض

3كا!لأبز

ء!حهي

لأئج

!قي!ير

!كأ!بر%
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المصريالزعيممعنهروعمل،العالمىالنطاقوعلى

جوزيف-سابقا-يوغوسلافياورئيسعبدالناصرجمال

لتأسيسسوكارنوأحمدالأندونيسىوالرئيستيتوبروز

وديةعلاقاتأيضانهروأسسكماالانحياز.عدمحركة

إلىالحركةهذهأدتوقد)سابقا(.السوفييتىالاتحاديم

هذهوسارتالهند.تجاهالمتحدةالولاياتمعالعداءبعض

إلىالمتحدةالولاياتانحيازبسببالاسوأإلىالعداوة

الصداقةينشدنهروكان،البدايةوفي.باكستانجانب

بالتدريجأصبحااسياعملاقىلكن،الصينمعوالتعاون

الحدودعلىالخلافاتوتطورتآسيا.زعامةعلىيتنافسان

الهندبهزيمةالحربانتهت.ام629عامشماملةحربإلى

نهرو.حكممنالأخيرةالسنواتعلىبظلالهاألقتالتي

.ام649مايوإضراببعدتوفىوقد

المجالفىخاصةوبصفةنهرو،أعمالكلتدملم

المملوكةالكبيرةالصناعاتاعتبرتحيث؟الاقتصادي

بأنيسلمونضراوةنقادهأشدلكنالنمو،علىعبئاللدولة

وزعامته.بحنكتهلنهرومدينةالحديثةالهند

ام151؟،هـ-)179الدينقطبالنهروالى،

ودرسبمكةولد.النهروالىأحمدبنمحمد(.؟-

نصبوجغرافيمؤرخبالهند.نهروالةمنوأصله،بالقاهرة

اليمانيالبرقكتابهإلىالجغرافيةشهرتهترجع،بمكةمفتيا

الرحلةفيالسنيةالفوائد:كتابوإلىالعثمانيالفتحفي

البرقكتابهفيالنووالىذكروقدوالرومة،المدنية

داجامافاسكوأرشدالذيهوماجدبنأحمدأناليمالي

ثملاكانماجدابنأنالنهرواليوادعىالهند،طريقإلى

يحومالقصمةهذهأنإلا،البرتغاليالأميرالأرشدحينما

تقيا،صالحاكانماجدابنلأن،الشبهاتمنكثيرحولها

إرشمادتهمةيلصقأنأرادالنهرواليأنالأقوالوأرجح

البرتغاليينرواياتمعظملأنماجد،ابنإلىالبرتغاليين

أبيبلدغوجاراتمنفمخصأرشدهمالذيإنتقول

البرتغاليينإرشادأنبالذكروجدير،النهرواليالدينقطب

المسلمين.ضدالخيانةأع!المنعدالهندإلى

علىأستراليافىيطلقاسمالنهسطائر.طاشا!ى،

التيالنهسطيوروهيالصرد،طيورتشبهالتىالطيور

علىفرائسهاتطوقاللإورهذهوجميعأوروبا،فىتعيع!

فيمالتأكلهاالنحوهذاعلىوتختزنها،أشمواكأوغصينات

وطيورا،والفئران،الحشراتالطيورهذهوتأكلبعد،

أستراليا،أرجاءكلفىتعيشوهى،وزواحفأخرى

حتىالطيورهذهوتنمو،المغردةطيورهاأجملمنوتعتبر

ولها،معقوفةقويةبمناقيروتتميزسم،03نحوطولهايبلغ

قدأو،أساسيةبصفةوالأسود،الأبيضبينيجمعريمش

.بيضاتوأربعثلاثبينماوتضئالأنثىرماديا،يكون

.(-ام116،أهـ-335)زايد،نهيانال

الإماراتدولةرئيس.نهيانآلسلطانبنزايدالشيخ

بدويةقبيلةفينشأم،7191عاممنذالمتحدةالعربية

منالشرقيةظبىأبىلمقاطعةحاكممنصبتولى،عربية

سلطانبنشخبوطالشيخأخاهخلفأنإلىام469عام

.ام669عامأميراليصبح

فيصغيرةمتهادنةإماراتسبعتوحيدإنجازاتهأهممن

الدفاعية،قواتهابتوحيدوقام.قويةمتحدةعربيةإمارات

البلادفيالمعيشةمستوىلرفعالنفطعائداتاستخدمكما

33بنحوم7191عامبداتشاملةعلميةنهضةولإيجاد

مليوننصفنحوإلىام699عامووصلتطالبألف

.ام779عامايلإماراتجامعةبافتتاخوتوجت،طالب

وأقاموالغاز،النفطصناعةطورحيثبالصناعةاهتم

فىالصناعيةالمجمعاتأكبرمنتعتبرصناعيةمجمعات

علي.جبلومنطقةالرويسمجمعمثلالأوسطالشرق

أراضيحولتزراعيةنهضةأقام،الزراعيالمجالوفي

نتجزراعيانمواحققتمنتجةأراضإلىالصحراويةالدولة

خلالالدولةسكانعددفىالزيادةمعتناسبمعدلعنه

العشرين.القرنسبعينيات

نهانالسلطانبنزايدال!ثيخ
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متوازنةسياسةانتهجفقدالسياسيالمجالفيأما

العربيةالدولمعوثيقةوعلاقاتتعاوناحققتومنفتحة

.الأخرىالعالمودولوالإسلامية

تاريخ.،لإماراتا،الإمارات:أيضانظرا

الحجم،كبيرإفريقيظبيالنوحيوان.!حيوانالئو،

يسندذلككل،رقبتهوغلظكتفيهوضخامةوارتفاعه

أيضاويسمىالمقوسين،الطويلينالقرنينذيالكبيررأسه

.الحصانذيليشبهوذيلهنحيفةوأطرافه.البريالوحش

والعشب.الغضةوالأغصانالشجربأوراقويتغذى

ارتفاعهيبلغالذيالرمادي:نوعانالحيوانوهذا

البنيبينلونهوشراوح.مكتئبطويلوجهوله،سمأ04

الرقبةفىسوداءخطوطوتعترضه،والرماديالمصفر

بينقطعانشكلعلىالحيوانهذاويعيش.والكتفين

وناميبيا.إفريقياجنوبوشماليكينياشمالي

جنوبيقطن،الذيلالأبيضالنووهو،الثانيوالنوع

الاثمعركثيف،مرعبوجهولهسما..ارتفاعهيبلغإفريقيا،

مصفر.أبيضذيلهلكنوالأسود،البنيبينلونهيتراوح

الإفريقى.الجوبفيتعيشالتىالسريعةالحيواناتأحدالرماديالنو

عموديةبخطوطمقلموجسمه.مقوسانطويلانوقرناهكبيررأسه

والرقبة.الرأسمنطقةعلىسوداء

أبوألفهاللغةفيمصنفالنوادركتاب.كتابا!ادر،

وصلماأقدموهوم(،083هـ،521)تالأنصاريزيد

يأ،الغريبةالألفاظعلىويشتملالنوادر.موضوعفىإلينا

علىاشتملوربماالأداء.أساليبفياستعمالهايخدرالتيتلك

وأشهرها-النوادروكتبأيضا.المشهورةالفصيحةالألفاظ

،النادرةالألفاظجمعمؤلفوهاقصد-المتقدمالكتاب

المشهورالفصيحبإيرادوشفعوها.الشواهدوإيرادوشرحها

مناشمهرومناختلافها.علىالألفاظخصائصليبرزوا

،الأنصاريوأبوزيدالعلاء،بنعمروأبوالنوادر:فيصنفوا

الشيباني،وأبوعمرو،وقطرب،الأعرابيمسحلوأبو

القاليعليوأبودريد،وابن،والاصمعيوالفراء،،والكسائي

الشعرفىمادتهعرضفيزيدأبيطريقةوكانت.وغيرهم

،عصرهتعيينمعقائلها،إلىمنسوبةبالأبياتيأتيأنوالرجز

بأكثريأتيوقدالشعر،غريبشرحفيذلكبعديشرعثم

نحويةشروحاللغويةالشروحوتتخلل،ألفاظهلبعضروايةمن

يأتيفهوالنوادر،فيأماوالشعر.والحديثبالقرآنواستشهاد

ويذكرلفظ،كلمعنىويشرحتباعا،الختلفةالغريبةبالألفاظ

يقولفهوبالشعر.يستشهد،الأحيانبعضوفي،مشتقاته

فتح-والضعة،الضعةبينقومهفيوضيعرجل:"يقالمثلا:

فيماجرز:ويقال...ورفعةضعةووضعرفعوقد..وكسر.

الضريبة.استوفىإذاجراز:وسيف.فيهمااستنفدإذاالإناء:

البقل:منوالجرزةنبتها.تأكلكأنهاالتيالجرز:والأرض

وأنشدنا:قطعها.المستقصىالقطعة

جروزاخبةالعجوزإن

قفيزامقعدهافىتاكل

هذامنوالمصدرالإناء.فيشيئاتبقيلاالتيوالجرليز:

.الجرز:كله

فيبعضهابابا،عشرخمسةإلىالكتابوينقسم

لذلكوتبعاالنوادر،فيوبعضهاالرجز،فيوبعضهاالشعر،

،الكتابموضوعاتمنموضوعكلفيالأبوابتعددت

فيالأماليبكتبأشبهالكتابأنإلىيعودذلكولعل

وجاءت،مادتهفيمنهجيةيخضئلطريقةلااللغة

.الأنصاريأبوزيدانظر:.عفواموضوعاته

منالغربيةالضفةعلىتقعموريتانيةمدينةلوادليدو

ويتميز.العاتيةالمحيطأمواجعنمنأىفىليفرييهخليج

لهاتجلبولذلك،للشرباللازمةللمياهبافتقارهموقعها

لشحنأوروبامنالقادمةالبواخربوساطةالنقيةالمياه

آبارمنإليهاالمياهإيصالمؤخراتموقدالحديد.خامات

الحديدية.السككخطبجواروتمتدشرقهاتمثىعميقة

فيالاقتصاديللنشاطالرئيسىالمركزنواذيبيووتعتبر

نقلفيالعالمموانئأحدثمنميناؤهاويعدموريتانيا،

.كبيرةبسرعةالحديدخامات

منالموريتانيةالمدنبينالثانيةالمرتبةنواذيبيووتحتل

عددبلغام،779عامينايرففي.السكانعددحيث



نوازشريف548

إجمالىسبعحوالييشكلوننسمة21و619سكانها

سكانهاعددوبلغ.آنذاكنواكشوطالعاصمةسكانعدد

بين922%حواليبزيادةنسمة503.72أم299عام

مقدارهاسنوينمووبنسبةأم7791،299عامى

.%ا2.5

إيتين.بورتباسمقبلمنتعرفنواذيبيووكانت

كما،والتقنيةللعلومالعلياالمؤسسةبوجودالمدينةوتتميز

-000/001ومعالجةحفظعلىقادرةمصانعبهاتوجد

سنويا.الأسماكمنطن000021

مورلتمانيا.:أيضاانظر

.زنوا،شريف:نظرا.شريصئواز

م(.7418-74هـ،ا89-21)9نواسأبو

.الهجريالثانىالقرنشعراءأعلاممن،هانئبنالحسن

أهوازيةأمهوكانتببغداد،ومات،العراقفيبالأهوازولد

أهلمنمحمدبنمروانجندمنوأبوهجلبانلهايقال

والدهمماتمعاذ،وأبوأبومحمد:أخوانله.دمشق

سنين،ستابنوهوالبصرةإلىأمهفنقلتهصغيروأبونواس

الماجنالشاعرعلىوتعرفالكتابوإلىعطارإلىفأسلمته

خلفالزموالبةماتولما،وخرجهفأدبهالحباببنوالبة

أدباعنهفحمل،وأعلمهموقتهأهلأشعروكانالأحمر،

البصرةعلماءمنغيرهماعلىوتتلمذواسعا،وعلماكثيرا

منهفتعلم،الأنصاريزيدأبيإلىيختلفوكان،والكوفة

فتعلمالمثنىبنمعمرعبيدةأبيعلىوتردد،الألفاظغريب

سيبويه.نحوفيونظر،الناسأياممنه

دواوينروىإنهيقال،الذاكرةقويأبونواسكان

هذامنوأكثروليلىالخنساءمنهنالعربمنامرأةستين

والخضرمينوالإسلاميينالجاهليينالشعراءمنالعدد

خاصةبالأدبمعرفةالناسأكثرمنوكان.والمحدبن

فشعره،شعرهيحبرولايستقصيلامطوعاوكانالشعر.

منفيهلماالناسيسحرولكنه،أحوالهلتفاوتمتفاوت

لابمالناسأسخىوكان.العبارةوجمالالتصويرحدة

يحفظه.ولامالآيمسك

،بالاختلافبصيرا،بالأحكامعارفافقيها،عالماكان

ناسخيعرف،الحديثبطرقومعرفةون!حفظصاحب

علمفيومص،متشابههمنومحكمهمنسوخهمنالقران

أعلمرجلا"مارأيت:الجاحظفيهقالحتىوفروعهااللغة

بنمعمروقال."منهلهجةأفصحولا،نواسأبيمنباللغة

القيسكامرئللمحدثينأبونواس"كان:المثنى

أشعارمنأردت"إذا:السكيتابنوقال".للمتقدمين

الإسلاميينومن،والأعشىالقيسفلامرئالجاهليين

".فحسبكنواسفلأبىالمحدثينومن،والفرزدقفلجرير

فيعزيزةوهيأرجوزةسبعمائة"أحفظ:أبونواسقال

".عندهمالمشهورةسوىالناسأيدي

والمجونللنوادرتفرغالفنونهذهإحكاممنفرغفلما

أهلعلىوبرع،أقرانهفبزالشعرقولفىأخذثم،والملح

وعاشرهم،فجالسهم،والأشرافبالوزراءاتصلثم،زمانه

وأحبه،الناسفىمثلافصار،والنظافةالظرفمنهمفتعلم

بجهدهوالملوكالخلفاءمنيهربوكان،والعامةالخاصة

هؤلاءمجالسةعلىيصبر"إنما:فيقولذلكعلىويلام

أخذما"لولا:الشيبانىعمروأبوقال".المنقطعونالفحول

محكملأنه،بشعرهلاحتججناالرفثمنأبونواسفيه

الناسعلىنواسأبيشعرنفق"إنماالنقاد:ويقول."القول

والذي،البدائعكثيرذلكمعوهو،ألفاظهوحسنلسهولته

".هذانالشعرمنيرأد

واتصلبغداد،إلىنواسأبو،هـتوجهأ07سنةوفى

مصرإلىتوجهدولتهمزوالوبعد،بالبرامكةالأمرأول

نديمافأصبحبغدادإلىرجعثم،الخصيبواليهافمدح

فيكانالرلثميد.لوالدهنديماكانأنبعدالمأمونللخليفة

يمثلالذيالعتاهيةأبىمنافسهإزاءالمجونشاعريمثلزمانه

شعوبية.نزعةشعرهفيوكانتالزهد.شاعر

وثارمنهاسخرثمالتقليديةالشعريةالأنماطاستخدم

جميعطرق.عصرهفىالاجتماعيةالقيمعلىوتمردعليها،

وغزلورثاءمدحمنكلها،فيهافأجادالشعريةالفنون

وطرد،وزهدوعتابوهجاءووصفومجونوخمريات

وصفضمنهالذيالرجزشعرإلىالأخيرالفنهذاوقاده

الفنونتلكومبم،الطردياتيسمىبماالصيدمشاهد

كانوربما،حياتهأواخرفيوخاصةالزهدفنشعرهعرف

باللإثم.لشعورهذلك

قوله:السيارةأبياتهومن

أعرفةالعينبرأيمنيالحزنلا

ولاجبلسهليعرفنيوليس

بهرأيتماإلاالروضأنعتلا

فشتملالنخلعليهمنيفاقصرا

فختبراكنتإنصفتيمنفهاك

سألواإذاعنينفراومخبرا

:والغفرانالعفوطالبامستغفراموتهمرضفىوقال

وعلواسئفلاالسقامفيدب

فعفحواغفحواأموتوأرانى

نفسىبطاعةجدتيذهبت

نفموااللهطاعةوتذكرت

وأيامليالعلىنفسىلهف

ولهوالعباتهنتجاوز



فاللهمالإساءةكلأسأناقد

وعفواوغفراعناصفحا

قبل:منقالقدكانحينعلى

بدلوهمالغواةمعنهزتولقد

أسامواحيثاللهوسرحوأسمت

بشبابهامرؤمابلغوبلغت

أثامذاككلعصارةفإذا

الشعر.؟الأدب،لعربيا:أيضانظرا

عاصمتها،وهيموريتانياغربىتقعمدينة!اكشوط

منكميةبهاتسقط.الأطلسيالمحيطساحلعلىوتقع

فىحرارتهادرجةوتبلغ،السنةفيملما58تبلغالأمطار

)يوليو(الصيفتبا!يبينمام،12)يناير(الشتاء

.م33

مأ309عامنواكشوطتأسست.والتاريخالنشأة

سانتمدينةمحللتحلموريتانيا،الفرنسيونحكمعندما

فيالاستعماريةالإدارةمركزكانتالتيبالسنغاللويس

لموريتانيا.والتجاريةالإداريةالعاصمةولتكونإفريقيا،غرب

بعدلموريتانياسياسيةعاصمةنواكشوطأصبحتوقد

.ام069عامفىفرنسامنالاستقلالعلىحصولها

المدنبينالأولىالمرتبةنواكشوطتحتل.السكانعدد

المدنسكانعددمنالأكبربالحجمتستأثرإذ،الموريتانية

كبيرةبصرعةسكانهاعددازدادوف.وا!آنفيولةواول

موجزةحقائق

صمة.لعاا:كشوطنوا

الأطلسى.المحيطساحلعلىموريتانياغرب:اللوقع

.2كمأ02:المساحة

حرارة،السنةفيأم58الأمطهار:المناخ،اللميزةالجغرافجةالحؤاص

.م33)يوليو(الصيفحرارة،م21)الشتاء(يريى

)يشكلونالمورمن:للسكانوالعرقيةالتاريخيةالأصول،السكان

.والأجابالسود،منأقلياتمع(السكانغالبية

الإسلامي.الدين:الأديانأهم

الامتقلال.حي:السكنيةالمناطقأبرز

المتاحة(الإحصاءاتأحدت):والثقافيةالتعليميةالمؤسساتأشهر

جامعية.كليات،العامةالمكتبات،نواكشوطجامعة

عدد(المتاحةالإحصاءات)أحدث:والسكانيةالعمرانيةالحركةتطور

م(.991)5نسمة000.735السكان

هوامقىلىا!فيوصتالأصاخانتثار:الاجتماعيةا!لشاكلأهم

البطالة.وزيادة،المدينة

والفون:الآدا!ملامحأبرز:الزيارةأماكنوأهمالثقافيةالحياة

الفرنسيةالرسميةالبلادلغةالعربية:للتعليملغاتثلاثاممتخدام

الإنجليزية.،الجنوبفي

945طكشونوا

منسكانهاارتفعحيثالأخيرةالسنواتخلال

.869134إلىام079عامفيفقطنسمة؟ها...

سبعخلال8%00بزيادةأم،779عامينايرفينسمة

سنويا،%ا341.مقدارهاسنوينموبنسبةأوسنوات

عاميبينبالبلادحلالذيالشديدالجفافبسببوذلك

مما،الصحراويالشماليالإقليموأصابأم79وهأ729

إلى-الريففيخاصة-السكانمنكثيرةأعداداأجبر

والغذاءالعملعلىالحصولبقصدالمدنإلىالهجرة

الدولة.منوالغذائيةالماديةوالمعونات

نسمة000.041بنحوالمدينةسكانعددقدروقد

بين52رقمالعاصمةانذاكتعدوكانتأم،979عامفي

السكانعددوبلغ.الإسلاميالعالمعواصم

نمووبنسبةام819عامفينسمة00.025.حوالي

انذاكسكانهاعددوكان3.93%مقدارهاسنوي

وحواليالدولةسكانعددإجماليسدسحوالييشكلون

.%93.06الموريتانيةالمدنإجماليأخماسثلاثة

نسمة000/035إلىالمدينةسكانعددارتفعوقد

8191عاميبين%04بزيادةأم،849عامفي

سنويا.%ا3.3مقدارهاسنوينمووبنعسبةام،849و

.000735بنحوام599عامفيسكانهاعددوقدر

سكانعددإجمالىثلثنحويعادلماوهو،نسمة

إجماليأخماسثلاثةحواليويبلغ31%(،2)5موريتانيا

%(.)3.58الموريتانيةالمدنسكانعدد

للآثار،عامةمؤسسة،عامةمكتباتثلاث:والمتاحفالملكتباتأشهر

والجيولوجيا.للمناجموأخرى

الشيوح،مجلس،الوابمجلسالوزراء،مجلس:الحكممؤسسات

الجمهورية.رئاسة

:بقطاعاتالمرتبطةالمشاطاتأهمويشملالاقتصاد:

مصنع،الكيميائيةالمنتجاتيدويا،المنسوجالصوفيالسجاد:الصناعة

.المياهتحليةمعمل،الأسماكحسمحوق

تجاريةمصار!وهالمركزيالمصرفةالتجارة

بعدمنالمياهعلىوتحصل،الأساسيةالخدماتديهاتتوافر:الخدمات

.المياهتحليةومعملشرقهاالآبارمنكم004

تجارية.بنوكخمسة،للتأمينواحدةشركة:والتمويلالمصارف

ير،للسيارأتسريعخط،حيدةبريةمواصلات:واللواعحلاتالنقل

الوحيد.الحديديالحطلها

فيدولارملايين8،فندقيةحجرة004،سائحأ1)00.3:السياحة

.العام

الفرنسيالاحتلا!عصرفيام309عامتأسست:تاريخيةنبذه

عاصمةأصبحتإفريقيا.غربفيألاستعماريةللإدارةكمركز

موريتانيا.استقلالبعدأم069عام



المتوكلنوال055

مدنهاوأكبرموريتانيا،عاصمةنواكشوط.الأهمية

تموقد.موريتانياموأنئأكبروتعتبرإفريقيا.غربومدن

ميناء.لالمشخدامهالبحرفىصخريلسانبناء

للآثار،الأولى:للدراساتمؤسستانبالمدينةوتوجد

ثلاثبهاتوجدكماوالجيولوجيا.للمناجموالثانية

باسمتعرفموريتانيافيالوحيدةوالجامعة،عامةمكتبات

توجدكماأم839عامتأسعستوقدنواكشوطجامعة

كليةمنهاجامعيةكلياتثلاثنواكشوطمدينةفي

امحلومالتعليموالثالثة،الإسلاميللتعليموأخرى،للإدارة

العربية:الثلاثاللغاتالتدريسفيوتستخدم.المالية

أكتوبرفىالجامعىالعامويبدأ.والإنجليزية،والفرنسية

.عامكلمنيونيوفطوينتهي

ماليةمصارفخمسةنواكشوطمدينةفىوتوجد

الموريتافط.المركزيوالمصرفتجارية

يدويا،المنسوجالصوفيالسجادالمدينةمنتجاتتشمل

ا!سمكرة،غيروالمشروبات،الأخرىاليدويةوالحرف

مسحوقلصنعمعملبهايوجدكما،الكيميائيةوالمنتجات

.الشربمياهلتحليةوآخر،الأسماك

بقيةمعجيدةبمواصلاتنواكضوطمدينةوتتمتع

موريتانيافيالوحيدالسريعالطريقوبهاالموريتانيةالمدن

البلاد.فيالدوليالمطارفيهايوجدكما،للسيارات

الأبنيةمنعددنوأكشوطمدينةفىيوجد.العمران

الحكوميةالمبانىوتسيطر.الاستقلالحىفىتتركزالحديثة

المدينة.مرأكزعلىالأجنبيةوالبعثاتالأنيقة

وأكواخخيامفيالريفمنالقادمينمنكثيرويعيعق

المدينة.أطرافعلى

اللازمةالشربمياهعلىالحصولفيالمدينةوتعتمد

منها.الشرقإلىكم004بعدعلتقعآبارعلىلسكانها

بالمياهالمدينةلمدالشربمياهلتحليةمعملإنشاءتموقد

الآبار.مياهجانبإلىاللازمة

.(ام629،اهـ)382المتوكلنوال

العدوسباقاتفىتفوقت،مغربيةقوىألعابلاعبة

أوليمبية،ذهبيةميدأليةتحرزعربيةفتاةأولوهيوالحواجز.

لمسافةالحواجزعدوسباقفيالأولبالمركزفازتحينما

الدورةفى،ثانية61.54قدرهزمنامسجلةمتر،004

فيأم849عامأقيمتالتيوالعشرينالثالثةايلأوليمبية

تنضمعربيةسيدةأولوهيبأمريكا.أنجلوسلوسمدينة

تولت.القوىلألعابالدولىالاتحادإدارةمجلسلعضوية

.أم9!7عامالمغربفىوالرياضةالشبابوزيرةمنصب

وبدأت،بالمغربالبيضاءالدارفيالمتوكلنوالولدت

كانتحيثعمرهامنمبكروقتفيللرياضةممارستها

،بالمغربالبيضاءبالدارالبلديالناديفيتدريباتهاتمارس

منعشرةالثالثةفيوهيالمغربىللمنتخبوانضمت

وإحرازهاانتصاراتهاتوالتالوقتذلكومنذعمرها.

أحرزتم8291عامففي،المتعددةاشياضيةللميدأليات

بطولةفيفضيةوواحدةذهبيتانمنهااثنتان:ميدالياتثلاثة

القاهرةبمدينةأقيمتالتيالقوىلألعابالثانيةإفريقيا

الحواجزعدوسباقيمنكلفيالأولبالمركزاغوزهابمصر،

ولمعسافة،ثانية8.13قدرهزمنامسجلةمتر001لمسافة

بالمركزوفوزها،ثانية3.58قدرهزمنامسجلةمتر004

قدرهزمنامسجلةمتر001لمسافةالعدوسباقفىالثانى

فيذهبيةميداليةأحرزت،التاليالعاموفى.ثانية711.

فىأم839عامأقيمتالتىالمتوسطالبحراحابأدورة

سباقفيألاولبالمركزلفوزها،بالمغربالبيضاءا!دارامدينة

.9556قدرهزمنامسجلةمتر004لمسافةالحواجزعدو

أحرزتهاالتيالذهبيةالأوليمبيةالميداليةإلىوإضافة.ثانية

نفسهالعامفىالمتوكلنوالأحرزت،أم849عام

التيالقوىلألعابالثالثةإفريقيابطولةفيذهبيتينميداليتين

فيالأولبالمركزلفوزهابالمغربالرباطمدينةفيأقيمت

.3923قدرهزمنامسجلةمتر002لمسافةالعدوسباقي

قدرهزمنامسجلةمتر004لمسافةالحواجزوعدو،ثانية

التيالقوىلألعابالرابعةإفريقيابطولةوفي.ثانية10.56

نوالأحرزتبمصر،القاهرةمدينةفيأم859عامأقيمت

عدوسباقفيالأولبالمركزأغوزهاالذهبيةالميداليةالمتوكل

ثانية.56قدرهزمنامسجلةمتر004لمسافةالحوأجز

الثالثةالجامعيةالألعابدورةفيالبرونزيةأجةالميداوأحرزت

،باليابانكوبيهمدينةفيلفسهالعامفيأقيمتالتيعشرة

004لمسافةالحواجزعدوسباقفىالثالثبالمركزلفوزها

أحرزتولكنها.ثانية55،ء9قدرهزمنامسجلةمتر

أقيمتالتيالتاليةالجامعيةالألعابدورةفيالذهبيةالميدالية

بالمركزلفوزهابيوغوسلافيا،زغرببمدينةام879عام

متر004لمسافةالحواجزعدونفسهالسباقفيالأول

ثانية.21.55قدرهزمنامسجلة

القوىألعابللاعبيالسنويالعالميالترتيبوفى

،ام489عامالسادسالمركزالمتوكلنوالحققت،العرب

م004لمسافةالحواجزعدوسباقفىالأولبالمركزلفوزها

القياسيةالأرقامومن.ثانية6154.قدرهزمنامسجلة

:سباقاتفىأرقامثلاثة،المتوكلنوالباسماحسمجلةالإفريقية

عامثانيةأ.43قدرهبزمنمتر001لمسافةالحواجزعدو

قدرهبزمنمتر004لمسافةالحواجزوعدو،ام839

بزمنمتر004لمسافةوعدوأم،849عامثانية61.54

سجلكذلكأيضا.ام849عامثانية8451.قدره

004لمسافةالعدولسباقيالعربيانالقياسيانالرقمانباسمها
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عدووسباق،ام879عامثانية0751.قدرهبزمنمتر

عامثانية6154.قدرهبزمنمتر004لمسافةالحواجز

الدورةفيالمتوكلنوالالعربىالاتحادكرموقد.ام849

فيام859عامأقيمتالتيالسادسةالعربيةالرياضية

أقيمالذيالأولالعربيالأوليمبياليوماحتفالوفي،المغرب

سباقاتفيالمشهودةلإنجازاتهاالقاهرةفيام989عام

العربيالبطلبلقبالمتوكلنوالفازتوقدوالحواجز.العدو

بطلاتعشرأفضلعلىالأولوبالترتيب،سنواتلست

،أم181:شملتأعوامستةفىعربياتقوىألعاب

ويمنح.ام879،أم4891،859،ام839،ام829

العالمفيولاعبةلاعبلأفضلسنوياالعربيالبطللقب

لماوتبعا،المنصرمالعامفيمنهماكلمنجزاتحسبالعربى

العربيالصعيدينعلىوإنجازاتانتصاراتمنيحققه

العربيالبطلمجلةاللقبهذامنحبتنطمويقوم.والعالمي

مجلةواختارت.القوىلألعابالعربىالاتحاديصدرهاالش

الرياضية.أم799عامنجمةالمتوكلنوالالعربيالأهرام

فيالعضللحركةمؤقتفقدانعدىينويوضعالئويه

عاطفيةأوضاععنناجماالسببيكونماوغالباالجسم

النوباتتتفاوت.الإثارةأوالغضبأوالضحكمثلحادة

الخفيفةالنوباتتعسببأنيمكنمدتها.وفىقوتهافى

نأيمكنكماالفكأوالرأساسترخاءأوالركبةإضعاف

الجصمعضلاتلجميعمفاجئاشللاالحادةالنوبةتصبب

النوبةتستغرقوقد.الشخصانهيارإلىيؤديقدمماتقريبا

ولكنهوعيهفيهاالمرءيفقدولادقيقة2و.قليلةثوانبينما

النوبةتصاحبوعادة.المتأثرةعضلاتهتحريكيستطعلا

الخدار.انظر.تقاوملاالنومفيرغبةوهيالخدارمنحالة

فىلكنهاالصرعأشكالمنشكلاالنوبةوليعست

المؤقتالفقدانأي،بالتخشبتلتبسالأحيانبعض

التخ!ثسب.انظر:.الإراديةللحركة

منجزءاتشكلالقديمةإفريقيامناطقمنمنطقةالئويئ

منالنيلنهربطولالنوبةامتدت.الانالسودانأرض

الحاليةالخرطوممدينةإلىالقديمةلمصرالجنوبيةالحدود

تقريبا.بالسودان

حكمهموقد.البشرةسودالأوائلالنوبيونكانربما

وكان..مق0001و0002سنةبينمامصريونحكام

ومركزاللذهبمصدراالنوبةيعتبرونالقدماءالمصريون

وقد.الوسطىإفريقيامنوالرقيق،والعاج،للموأشميتجاريا

والعقائد.النوبيالفنعلىبمصرالنوبةارتباطأثر

وتطورت،النوبةفىظهرتحضارةأهمكوش،وتعد

هذهوأصبحتالميلاد.قبلعشرالحاديالقرنبعدبسرعة

الرابعالقرنمنتصفحتىاستمرتالتىالنوبيةالمملكة

،والتجارة،والتعليم،الحديديةللأشسغالمركرا،الميلادي

..مق067إلى.مق075منمصرالكوشيونحكموقد

كولق.:انظر

النوبةشعباعتنق،الميلاديالسادسالقرنوخلال

القرنحتىنصرانئاالنوبةمنكبيرجزءوبقي.النصرانية

ونشروا،المنطقةالمسلمونفتحعندما،الميلاديالرائكشر

.قواعدهورسخواالإسلام

تودىعندماالنوبةبلادفتحبدأيلاد.لمحتحالئوية،

ابنعزلبعدمصرولايةالسرحأبيبنسعدبنعبدالله

علمتأنوما.م645هـالموافق25سنةعنهاالعاص

السراياإرسالفيأخذتحتىمصر،فيالتغييربهذاالنوبة

النوبيونوناولق،والتخريبللنهبمصرجنوبىمناطقإلى

ابنيترددفلم،السكانوروعوا،هناكالإسلاميةالحامية

الافخمسةقوامهبقيادتهجيشإعدادفيالسرحأبى

الفسطاطبينالمسافةأنمنالرغمعلى،لتأديبهمرجل

يوما.وخمسينخمسةزهاء-النوبةعاصمة-ودنقلا

فيأخذواالنوبةبلادالمسلمينجيشدخلوعندما

عاصمتهم،بأسواراحتمواأنإلىدحرهمولكنه،مناوشته

النبلرميفىالعاليةمهاراتهماستخدمواثم،فحاصرهم

جنودعيونمنعيناوخسمونمائةفقئتحتى،والسهام

ولذا.معظمهموجرحالقادةمنوبعضهم،المسلمين

واستخدم(.العيون)أيالحدقبرماةالنوبيونعرف

حصونهم.فىثغراتلفتحالمنجنيقالمسلمون

والرميالحصارهذامواجهةفيالنوبيينأماميكنلم

عرفتمعاهدةعلىويوقعوا،الصلحيقبلواأنإلابالمنجنيق

والمعنىم.651هـالموافق31سنةالبقطبمعاهدة

النوبةسبىمنيقبض"ماهوالبقطلكلمةالاصطلاحي

".عنهمضريبةمصرإلىويحملسنوئا

البقط-إلىإضافة-الصلحهذاشروطمنوكان

علىوالمحافظةالاعتداء،وعدموالحركةالعبادةحريةضمان

علىكلههذافساعدبدنقلا.المسلمونبناهالذيالمسجد

دائرةوتوسيعالسودانشمماليفيالإسلامحركةنمو

،السودانوبقيةالنوبةبلادإلىالإسلاميةالعربيةالهجرات

وتشكيلالنوبيينوالسودانيينالعرببينوالمصاهرة

الإسلامية.العربيةالسودانلحضارةالبارزةالسمات

تاريخ،،السودان،الإسلاميةالفتوحأيضا:انظر

تاريخ.مصر،

القلب،،التاجيالانسدادانظر:.القلبيةالئوبة

المزسة(.التمكس)أمراضالملرض
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نوبللفردأ

والكيمياءالفيزياءميداليةلسلاما

وطائصوعلموالفيزياءالكيمياءفىالمتميزةللإبحاراتالحوائرتمح.ماليةومكا!أةميداليةمنتتكولىنوبلجوائز

نصفىتمثالالميدالياتجوانبمنحانبكلعلىيظهووالاقتصاد.،العالمىوالسلاموالأدب،الطبأوالأعظء

لميدالياتالوجهالىويتماثل.الميلاديعثرالاسعالمرنأواحرفيالجوائرألس!الديالسويديالكيميائي،!لللألهرد

.الأحرىالحوائزمنحائزةلكلالحلميةالأوحهتحتلروحنندياليسار()إلىوالفيرياءالكي!ياء

لاقتصادالأدباالطبأوالأعفماءوظائفعلم

.م(6981م1)833بيرناردألفرد،نوبل

نوبل.جوائزوأنشأالديناميتاخترعسويديكيميائي

علىتجاربشبابهفيأجرىجوائز.،نوبلأنظر:

هذهجعلفييأملوكان.والدهمصنعفيالنتروجلسرين

متفجراوأعد.للاستعمالوصالحاآمنامتفجراالخطرةالمادة

حينماالحوادثمنالعديدوقعتلكنالنتروجلسرين،من

عدواعدوهالناسمنكثيراأندرجةإلى،للبيععرض

الوقت.لبعضتقريباللشعب

خلطنوبلاستطاعام،867عاموفيلكن

كمحنيمكنبحيث.ممتصةمادةمعالنتروجلسرين

المادةهذهنوبلوسمى.بأمانالمادةهذهومناولة

خلال،نوبلوأصبح.الديناميت:انظر.الديناميت

فيمصانعوأنشأ.العالمأغخياءأغنىأحد،قليلةسنوات

الضخممصئدوفورزوأشترى،العالمأنحاءجميع

المطاطمجالاتفىعملكمابالسويد.للأسلحة

المنتجاتمنوالعديد،الصناعىوالحرير،المصنع

.للأخرىا

مريضاكانبل،جيدةبصحةيتمتعنوبليكنلم

بالذنبالإحساسيعانيوكان.متزايدةبصورةوعصبيا

فكرةوكرهوالدمار.الموتمنالكثيرسببتمادةلصنعه

نأيعتقدكانبينما،الحربفىالديناميتاستخدامإمكانية

ملايينأبمبلغصندوقانوبلوأنشأ.السلمأجلمناختراعه

لأكثرإحداها،سنويةجوائزلمنحمنهالعائديستخدمدولار،

العالمى.السلاملتشجيعالمؤثرةالأعمال

ابنا،ستوكهلمفيأم،833أكتوبر21فينوبلولد

سابقا-لينينجراد-بطرسبرجسانتفيتعليمهوتلقى.لخترع

.المتحدةبالولاياتبعدفيماالهندسةدرسثمبروسيا،

قدمواالذينلأولئكسنوياتمنحجوائز.!جواشلوول،

عنالنظربغض-البشريةلمصلحةجليلةمساهمات



ألفرد،التريالسويديالخترعأوصىفقدجنعسيابهم.

جوائزخمسلتمويلممتلكاتهريعيخصصبان،نوبل

والاختراعاتللاكتشافاتالجوائزهذهتمنح.سنوية

وظائفوعلموالكيمياءالفيزياءمجالاتفيأهميةالأكثر

وذاتتميزاالأدبيةالأعمالولأكثر،الطبأوالأعضاء

العسلاملصالحفعاليةالأعمالولأكثر،المثاليةالطيعة

الدولي.

البنكمنوبمبادرة.ام109عامالجوائزهذهمنحبدأ

إلىسادسكمجالالاقتصادأضيف،السويديالمركزي

بعنوان،جائزةأولومنحتالتقليديةالجائزةمجالات

عامالاقتصاديةالعلومفيالتذكاريةنوبلجائزة

العشرينالقرنمنالتسعينياتمنتصفوفيام.969

أمريكى.دولارمليونمنيقربماجائزةكلقيمةبلغت

بجوائزالفائزينستوكهلمفيالملكيةالأكاديميةتختار

بمعهدنوبلمؤسسةوتمنعوالاقتصاد.والكيمياءالفيزياء

بينما،الطبفينوبلجائزةمستوكهلمفيكارولينسكا

.الأدبفينوبلجائزةستوكهلمفىالسويدأكاديميةتمنح

الفيزياءفينوبلجوائز

355ئزجوا،نوبل

النرويجيةنوبللجنةالنرويجىالأمةنوابمجلسوينتخب

.للسلامنوبلجائزةلتمنح

يقدمأنيجببل،للجائزةمباشرةالمرشحولاتحقدم

فإنالأدبلجائزةبالنسبةأما.كتابةبياناتهالمؤهلالشخص

أثبتالتيالمطبوعةالأعمالإلاتقبللاالسويديةالأكاديمية

تختاروعادةتميزها.الخبراءفحصأوالتجربةاختبار

اختيارهمنبدلأالكاملةلأعمالهالمؤلفةأوالمؤلفالأكاديمية

واحد.لكتاب

يختارونممثلااءالجوائزتمنحالتيالمنظماتتعين

سنتينلمدةالمجلسهذافترةوتمتد.الإدارةمجلسبدروهم

جوائزهمالفائزونويتسلم.الماليةالمواردلمحادارةخلالهايقوم

ألفردلوفاةالسنويةالذكرىديعسمبر-منالعاشرفي

تمنحبينما،بالنرويجأوسلوفيالسلامجائزةوتمنح.نوبل

يشاركوقدبالسويد.ستوكهلمفيالأخرىالجوائز

جائزةعلىالحصولفىأشخاصثلاثةأوشخصان

سنةوتمئفيالأحيانبعضفيالجائزةوتحجب.واحدة

لاحقة.

م1091

م2091

م3091

م4091

م5091

م6091

م7091

الأشعةلاكتشافه""ألمانيرونتجنكونرادويلهلمرر

السينية.

""هولديزيمانوببيتر!،لورنتزأنطونهندريك!!

الضوء.علىالمغنطسيزيمانتأثيرلاكتشافهما

"فرنسيون"كوريوماريوبييرمجدبكويريل،هريأنطوانكا؟

.اليورانيومودراسةالإشعاعيالستهاطلاكتشافهم

الغازاتكثافةلدراسته""بريطانيرايليالبارون

الارجون.واكتشاف

الكاثود.أشعةحواصلدرامشه"ألماني"ليناردفيليب

لدراسته""بريطانيطومسونجونجوزيفالسير"

.الغازاتخلالالكهربائيالتفريغ

بصريةأذواتلتصميمه""أمريكيمايكلسنأئبرت-بر

بوساطتها.عليهاحصلالتيالدقيقةوللقياسات،دقيقة

الموسوعة.في!قالةله!

م8091

م9091

م0191

م1191

م1291

م1391

م1491

.بالألوانالتصويرفيالمبتكرةلطريقته"فرنسى(ليبمانجالريل

براونفرديناندوكارل""إيطاليماركونيحوليلموير

اللاسلكى.البرقلتطهويرهما)ألمانى(

علاقاتلدراستة""هولنديوالزدرفان.ديدريكجوهانز

.والغازاتالسوائل

منالمنبعثةبالحرارةالمتعلقةلاكت!تمافاته""ألمانيفينويلهلم

السودأء.الأجسام

أوتوماتيغازمنظملاختراعه""سويديدالنللس

الملاحية.المناراتلامشخدام

تحتتحاربلإجرائه""هولنديكامرلئأونزهايك

.الهيليوموإسالةالمنخفضةالحرارةدرجات

البلوراتلاستخدأمه""ألمانيلوفون..فتماكس

السينية.الأشحةلقياس

بييرزوحهامعاشتركتكوريماري

بجائزةالفوزفيبكويريلوأنطوان

اكتشافهمعنام309لعامالفيزياء

عنودراساتهمالإشعاعىللنشاط

عامكوريماريفازتكما.اليورانيوم

لاكتشافهاالكيمياءبحائزةام119

وأبحاثهاوالبولونيومالراديومعنصري

حولهما.
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-ص-------ص-ص)تابعالفيزياءفينوبلجوائز

لراج.لوليموالسيربراجهريوليمالسير!،أم519

درأسةفىالسينيةالأشعةلاستخدامهما"بريطانيان"

البلورية.البنية

لمتمنح.م1691

الضوءأنتشارفيلدراساته"بريطاني"باركلاتشارلزأم179

العناصر.منالسيميةالأشعةوانطلاق

للضوء.الكميةالظريةلوضسه""ألمانيبلانكماكس؟+أم819

لأطيافستاركتأثيرلاكتشاله"ألمالىستاركجوهانز"ام919

الكهربائية.الحقول

الفولاذ-النيكلسمائكلاكتشافه"فرنسى"جيومأ.شارلام029

أساسهاالتىالإنفاروسبيكة.ال!يضالتمددذات-

.بالحرارةولاتتمددوالنيكلالحديد

الرياضيةالفيزياءفيهسماهمته"ألمالي"أينشتاينألرتكأأم219

الكهروضوئي.التأثيرلقالونووضعه

الدراتبنيةفيلدراساته""دنماركيبورنيلز!ام229

تها.شعاعاوإ

شحساتلقياسه"أمريكى"ميليكانأ.روبرتشام239

الكهروضوئي.التأثيرفىوعملهالإلكترولات

علىلعمله"سويدي"سيجبانجورجمانيكارل!أم429

السينية.الأشعةمطا!

قانونلوضعهما"ألمانيان"هرتزكانرجوستاففرانكجميسم2591

.بالدرةالإلكترودتصادم

المتواصلةغيرللبنيةلدرأساته"فرنسى"ليردباتيستجادم2691

.الذراتأححاموقياسللمادة

ع!كومبتونتأثيرلاكتشافه"أمريكى"كومبتونآزنرم2791

ويلسولىوتشارلز،الذراتمنالمنعكسةالسيخيةالأشعة

الأيولات.مساراتلتتبعطريقةلاكتشافه""بريطاني

الحراريللتأثيرلدراساته"بريطاني"ريتشاردسولىأوينش!م2891

الساخحة.الفلراتمنالمنبعتةوالإلكتروداتالأيودي

الطحيحةلاكتشافه"فرنسى"بروغلىدوفيكتورلويسبرام929

.للإلكتروناتالموحية

لاكتمتمافه"هندي"مانرافكاتاندراشيكاراتشالسيرا"م0391

العماصر.سالمنبعثللإلتمعاعجديدلتأثير

---7--------ء------.تمنحلمام9كا3ءأ

المو!وعة.!ىمفالةلهبح!

قادالديالكمميكانيكالتأمسيسه"ألمانى"هيسينبرجفرنروم91

الهيدروحين.فيالاكتشافاتإلي

"وإيرف!لتمرودينجر"نمساوي""بريطماني"ديراكلولع:أم9

الذرية.للنظريةحديدةصيعالاكتشالهما

تمئ.لمأم9

اليوترون.لاكتشافه"لريطاني"تمتمادويكحيمسالسيرطبرام9

البوزيترونلاكتشافه"أمريكي"أندرسنديميدكارلشام9

الكونية.الأشعةلاكتشافه"كلساوي"هسوفيكتور

"بريطاني"طومسون"أمريكى"وخورجدافيسونكلشودام9

.البلوراتبوساطةالإلكتروناتحيودلاكتشافهما

ذاتحديدةعناصرلاكتشافه""إيطاليفيرمىإنريكو"ام9

.اليورانيومعيرإشعاعينشاط

السيكلوترونلاختراعه""أمريكيلورنسارلس!-+أم9

الاصطناعي.الإشعاعر،النشاطفيوعمله

ئمنح.لمام429-91

الجزيئيةالحزمةطريقةلاكتشافه"أمريكي"ستيرنأوتوأم9

.الذرةلدراسة

المغنطجسيةالخواصلتسجيله"أمريكي"راليإسحقإيزدورم91

الذرية.للنويات

الاستبعادمبدألاكتشافه"نمساوي"وولفجاعلاولى،سم91

بولى"."مبدأللإلكترونات

مجالفيلأعماله"أمريكى"بريدجمانوليمزبيرسىام9

حدا.العالىالفمعط

الغلافلاكتشافه""بريطهانىأبلتورإدوارد"إلسيرام9

الأيوفي.

الإشعاعفيلاكتشافاته"لريطاني"للاكيتباتريكأم9

الكوى.

الميزون.لاكتشافه"ياباني"يوكاواهيديكيشام9

فىالتصويريةلطريقته"بريطهاني"لاولفرانكسيسلام9

.لالميزوناتالمتعلقةواكتشافاتهالذرةنواةدراسة

والن!لأخوارنمست""بريطانيكوكروفتجونالسير"ام9

بوساطةالذريةالموأةتحولمجالفيلأعمالهما"أيرلدي"

أصطهماعيا.المسرعةالدرةجسيمات

"أمريكيان"بورسلميلسبلوش!وإدواردديلكسأم9

.الذرةلنوأةالمعتطجسيالقياسطرقلتطويرهحا

طبيعيةيزياءعالمبورنيلز

فينوللجائزةتسلم،دنماركي

أجرئ.م2291لعامالفيزياء

الذرةلنيةفيدراساتبور

إلكتروناتهامنالمنبعثةوالطهاقة
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الطوريالتباينمجهرلاختراعه""هولنديزرنكفرتس

.السرطانلأبحاث

وفالترالكمميكانيكافيلأبحاثه""ألمانيبورنماكس؟

التطهابق.بطريقةبهاقامالتيلاكتشافاته""ألمانيبوت

طيفبنيةفيلاكتشافاته"أمريكي"الابنلامبويليس

العزملتحديده)أمريكي(كولقكارتوبوليالهيدروجين

.للإلكترونالمعمطسي

"أمريكيون"شوكليووليمبراتينووالترباردينجونعبر

الترانزستور.لاختراعهم

لدحضهما"أمريكيان"يانجنينجوشين؟إ؟لىداوتسونجير

التكافؤ.حفظقانون

"روس"تام.يوايجور،فرانكوإيليا،شرينكوفبافل

دراسةفيشرينكوفلأثروتفسيرهملاكتشافهم

الحالية.الطاقةذاتالجسيمات

فيلأبحاثهما""أمريكيانتشمبرلينوأوينسيجريإميليو

المضاد.البروتونوحودإثبات

الفقاعاتحجرةلاخترأعه"أمريكى"جلاسردونالد

الذرية.تحتالحسيماتدراسةفيابستحدمة

النيوكليوناتفيلدراساته""أمريكىهوفستادرروبرت

جاما.أشعةفيلأبحاثه""ألمانيموسباورورودلففي

السائل.الهيليومفيلأبحاثه""روسىلاندوديفيدوفيتشليو

الذرةنواةفهمفىلمساهماته"أمريكي"فاجنربوليوجير

"أمريكية"مايرجوبرت*ومارياالأوليةوالجسيمات

.الذرةنواةبسيةفيلأبحاثهما""ألمانيجنسنهانز.جوخبر

وألكسندرءباسوفونيكولايير"أمريكي"تاونزتشارلز

والليزر.الميزرلتطويرهم""روسيبروخرو!

وريتعثاردعآ!شونجر،دوجوليا"نيبايا"حاتوموناشينشيرو

الديناميكافيالأساسيةلأبحاثهم""أمريكيانفيحماد

الكمية.الكهربائية

.الدراتطاقةمستوياتفيلأبحاثه""فرنسىكاستلىألفرد

نظريةفيلمساهماته"أمريكي"بيتيأولبرختهانزكا

بإنتاجتتعلقالتياكتشافاتهوخصوصاالدريالتفاعل

.النجومفيالطهاقة

الجسيماتمعرفةفيحسماهماته"أمريكي"الفاريزلويسكا

الذرية.تحت

بتصنيصالمتعلقةلاكتشافاته""أمريكيمان.جلموراي

وتفاعلاتها.الذرةحسيمات

فيلأبحاثه""سويديألفنغوستاأولوفهانس

الكصلائيةالتأتيراتدراسةأي،المغنطسيةالهيدرودينامية

ولويس،الكهرباءتوصلالتىالسوأئلفيوالمغنطهيسية

الخواصلاكتشاده""فرنسينييلفيلكسيوجين

.الحاسوبداكرةفيتستخدمالتيالمغمطيسية

التجسيميالتصويرفيلألحاثه"بريطالي"جالوردنيسص

ملتحملصوءأبعادثلاثةداتصورةتصويرطريقةوهي

الليزر.عنناجم
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شريفرروبرتوجونكوبر،وليونباردينجونش

المقاومة)اختفاءالفائقالتوصيلفيلأبحاثهم""أمريكيون

(.الكهربائية

وبريان"نيبايا"كيإساوليو"أمريكي"جيافرإيفر

انتقالظاهرةفىلأبحاثهم""بريطانىحوزيفسن

التوصيل.فائقةوالموادالموصلةشبهالموادعبرالإلكترونات

مارتنوالسيرالمنبضاتلاكتشافه""بريطانيهويمشألتوني

الصغيرةالرأديويةالتلسكوباتلاستخدامه""بريطهانىرأيل

متماهية.بدقةالفضاءفيللنظر

موتلسونوبنبوريجوأ"أمريكي"رينووترجيمس.ل

.الذرةنواةبنيةفيلأبحاثهم""دنماركيان

"أمريكيان"تنجتشنجتشاووصمويلريخترءيربيرتون

إبسايجسيماتتسمىأوليةذرةجسيماتلاكتشافهما

.أجيهجسيماتأو31!

"أمريكيان"فليكفانهـ.وجودأندرسونفيليب

تطويرفيلمساهمتهم""بريطانيموتنيفيلوالسيربر

.الموصلاتأشباهنبائط

الممخفضةالحرأرةفيزياءفيلأبحاثه""روسيكابيتسابيوتريه!

لاكتشافهما""أمريكيانويلسودوروبرتبنزيالروأرنو

الدقيقة.الموجاتخلفيةذيالكونيالاشاعفيودرامشهما

"أمريكيان"*وينبرحوستيفنجلاشوشيلدون

الذرةقوةيوحدمبدالتطويرهم""باكستاليالسلاموعبد

الكصومغنطجسية.وقوةالفسيفة

فيلأبحاثهما"أمريكيان"فيتشوفالكرونينجيمس

الأساسيةالقوانينأنكاشفينالذريةتحتالجسيمات

خرقها.يمكنالطبيعةفىللتناظر

لمساهمتهما""أمريكيانشاولووآرثربلومبرجيننيكولاس

""سويديمميجبانوكايالليزرمطيافيةتطهويرفى

الاستبانة.عاليةالإلكتروناتمطيافيةتطويرفيلمساهمته

المادةسلوكتحليلفيلطريقته""أمريكيويلسونكينث

بخار.إلىماءمنمثلاحالتهاتغيرعندما

"أمريكيان"فولر.اووليممميخارتشاندرانيانهماسبرأحظ،

.النجوموموتتطورفيلأبحاثهما

""هولنديميردرفانوسيمون""إيطماليروبياكارلو

الذريةتحتالحسيماتمنأثميناكتشاففيلمسساهماتهما

)2(.والجسيم)*(الجسيم-

لقياسدقيقةطريقةلتطويره""ألمانيكليتزينجفونكلور

الكصبائية.ومةالمقا

وجيردالإلكترونيالمجولاحتراعه""ألماليروسكاإرنست

لاختراعهما""!مويسريروهروهينريمش""ألمانيبينيج

النفقي.المسمحىالإلكترونىللمجهر

""سويسريمولرألكيى.كو""ألمانيبيدنورزجورج.ح

خزفية.مادةفيالفائقالتوصيلخاصيةلاكتشافهما

"أمريكيون"ستنبرجروجاكشوارتزوميلفنليدرمانليون

.النيوترينواتالمسماةالدريةتحتالجسيماتفيلأبحاثهم
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499"ألمالي"بولوولمحاغ"أمريكي"دهمل!ح.هاسام989

رامسي.فولورمالىالمحفردةللدراتوقياسهمالعزلهما

الذرية.الساعةصرلمحةإلىقادتالتيلأعماله""أمربكي

599وريتتمارد"أمريكيان"كيدالوهنريفريدمادجيرومام099

علىلرهتالتيالتحار!لإجرائهم""كديتايلور

699.الكواركالمسماةالدريةتحتالجسيماتوجود

سطموعيرهالمحاداةلتحليله"فرنسى"حندوحل-لييرام199

معينة.موادليالحزيئاتترتي!

عنللكشصنمائطلاختراعه"فرسي"شارباكجورجام299

799.الجزيئاتمعحلاتفيالذريةتحتالجسيمات

"أمريكى"تايلوروجوريف"أمريكي"هلمىرا!لام399

الحاذية.موجاتوجودلإتباتهما

-----------إس"-ص!-!سالكيمياء-فينوبلجوائز

لاكتشافه"هولندي"هوففاتهيريكسجاكوبسم5191

819.التناضحيوالضغطالكيميائيةالحركياتقوالين

ومشتقاتالسكروتركيبهلصماعته""ألمالىفيشرإميل!ابم2091

919.والببتيداتالبيوريى

029حوللحظريته"سويدي"أرهنيوسأوجمستاسفالتام309

.للألكتروليتاتالأيوديالتفكك

129والنيورالهيليوملاكتشاده""بريطانيرامريوليمالسيرننلأةام409

.الدوريالنظامفيأماكمهاوتحديدوالكربتولىوالزينولى

229والمركماتالأصباعفىلأعماله"ألمالى"لايردودأدولفأم509

.والزرنيحياتالنيلةوتركيبهالعضوية

وتطويرهالمقىالفلورلتحصيره"لرلسي"مواسانهريام609

329.الكصدائيللفرن

الحيويةالكيمياءدىلألحاثه"المالي"بوحنرإدواردم7091

29لما.اللاحلويالتخمرواكتشافه

529المشعةالعماصرأنلاكتشافه""بري!هاليرذرفوردإرلحست؟وام809

.أحرىعماصرإلىتتحول

269والاتزادالحفازةالموادفيلأعماله"ألمالي"أستوفالدفثهلمام909

ال!جميائى.التفاعلو!عدلالكيميائي

279الحلقيةالموادمحالفيلأعماله"ألماى"فالالقأوتوم5191

الأليماتية.

289والبولونيومالراديوملأكتشافها"فرس!ية"كوريماريفيإلإام119

.الراديوملمركباتولدراستهاالراديومفصلفيولأعمالها

929جريجماردكالتصلاكتشافه"فرلسى"جريحماردفرانسواام129

"فرسمي"ساباتيهوبولالعصويةالمركماتلتوليف

039.للهدرحةحفازةكمادةالميكللاستحدامه

ترتيبحولالتسميقيةلمظريته"سويسري"درلرألفردم1391

139.الذرات

لكتيرالذريةالأورالىلتحديده"أمريكي"ريتشاردزتيودورام149

329العناصر.مى

والموادالكلوروديلميلألحاته"ألمالى"فيلشتاترريتشاردام159

339.النماتاتديالأخرىالملونة

الموسوعة.!يمقالةله!+
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ام

ام

ام

ام

أم

ام

ام

ام

ام

ام

أم

""كنديبروكهاوسوبيرترام""أمريكىشلكلفورد

للكشصتقنيةبوصفهاالنيوتروناتاستطارةلتطويرهما

.المادةسيةص

واحدكللاكتشال!""أمريكيانراينزوفريدريكليرلمارت!

أولية.دريةحسيماتوهي،اللبتولاتسلوعيرممهما

ريتشاردسونوروبرتليوديفيدأوشروفدوجلاس

الصفردرجةفيالهيليومتحوللاكتشافهم"أمريكيود"

ونحوألاتجاهاتحميعفي)يسيلفائقمائعإلىالمطلق

.(كذلكلأع!ا

ووليم)فرنسى(كوهينوكلود)أمري!ش(شوستيفن

وسائلمنفرد،نحوعلى،لتطويرهم)أمريكى(فيلس

الليزر.ضوءباستخدامالدراتواحتحارلتبريد

،!!.----7.تمنحلمما-9-1691!1--7

!مالأمونيالتحضيرلولق-هابرلعملية""ألمالىهابرفرتز

لهيدروحين.واالميتروجير

تممح.لم

بالمتغيراتالمتعلقةلاكتشافاته"ألماني"نرنستفالتر

الكيميائية.التفاعلاتديالحرارية

المشعةللموادلدراسته"بريطاني"سوديفريدريكةإص

ئر.والمظا

متعددةنظائرلاكتشافه""بريطهانيأمشونفرالسيس

العددقاعدةواكتشافهالكتليةالطيصمرسحةبوساطة

.الذرةووزلىسية!ىالصحيح

المجهريالتحليلطريقةلاختراعه""نمساويبراحلفرتر

أحضوية.اللمواد

تصح.لم

المحاليلدراسةفيلطريقته""ألمانيريحمونديريتعتمارد

العروية.

التشتتفيلأعماله""سويديسفيدبيرجثيودور!""

.الغروياتوكيمياء

الصفراويةالأحماضفيلدراسته""ألماليفيلاندهيرسم!

الصلة.داتوالمواد

وعلاقتهاالستيرولاتلدراسته"ألماني"دينداوسأدولص

.مياتلفيتابا

فولىسايمونأوجستوهانس""بريطانيهارددآرترالسير

.والأنزيماتالسكر،تخوفيلألحاتهما""ألماليكيل!!أولير

وأوراقالدمفيالملولةللموادلدراسته"ألماني"فيشرهانر

الهمين.وتركيبالشحر

لاختراعهما""ألمانيانلرحيوسوفريدريكلولتىكارلبمم؟
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الك!.قشرموجهوهورمون

"المتحدةالولاياتفيعملإفريقي"جنوبتايلرماكس!

.د-71باسمالمعروفالصفراءالحمىلقاحلاكتشافه

اكتشاففيلدوره"أمريكي"واكسمانسلمان

يسين.الأستربتوما

كربزأدولفوهانز!بر""أمريكيليبمانألبرت!رتيز

والأيض.الحيويالتخليقعنلاكتشافاتهما""بريطاني

"أمريكيون"روبنزوفريدريكولروتوماسأندررجون

فيالسنحابيةفيروسلزرعمبسطةطريقةلاكتشافهم

الاحتبار.أنابي!
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مقالة!ى

وعملطميعةصلا!صتتا!اته""سويديثوريلهوحو

.الأكسدةألزيمات

"أمري!جاد"الأصعرريتشاردروديكسموركورلالد،أندريه

لتحطيطالقتطارلاستحدا!هما""ألمانيفورسمىوفرلر

القل!.م!الداحليالجرء

الهيستامير.م!اداتلاكتتافه""إيطهاليلوفادايكال

"أمري!صياد"تاتوملووريوادواردبيدلويلرجورحفيإ؟

أررربرجوحتموافيلأكأ،الحيويةالكيميائيةالوراتةفيلأبحاتهما

ال!ضيريا.فيالوراثةصلدراساته""أمريكي

حهحالإشا"أمريكيالى"لبرجكوروارثر،وشواأسميرو

صساعية.بطرقالوويالححض

لي"يطابر"!رامدسترو"ليستراأ"تليرأ؟!كفرمالسيراأل!في

البشرية.الأعضاءارراعةىلألحاتهما

الأددتمييزكيفيهلتو!حيحه"أمريكي"باكسي!ودجورح

المحتلفة.الاصواتبير

كريكوفراسميس؟إخ""أمريكيواطمسولىحيمصفيإ:

الحمصديلألحاتهم""لريطانيالىولكنرفيإ:وموريس

.لنوويا

اشقالصالأبحاته""أسمراليأكليسكاريوحولىالسير"

لي""بريطهودجكينلويدوآلالى3فيإ،العصيةالسبضات

سلوكلوصفهما""بريطاليهكسليفيلدنجوأندرو

أعص!ية.االسضات

لألحاثهحا"ألماى"لرو!يدورخإل!"أمريكى"للوككوراد

الدهمي.الحمصوأيصالكولسترولفي

موولوحاك،أسوثسدريهوأ،جاكو!فراسحوا

فيالوراتيبالتحكمالمتعلقةلاكتشافاتهما""درسحيون

.والفيروسالأنريملركي!

مسببافيروسالاكتشافه""أمريكيروسبيتون!رالسيسفيإل!

ا!متحداملاكتمتمافه""أمريكيهوحنزوتشارلز،للسرطان

السرطاد.معالحةفىالهورمونات

وحورج،هارتلينكيفروهـ.،"سويدي"ليتجراحنررا

الكيميائيةالعحلياتفيلألحاثهم""أمريكيانوولد

العين.فيوالفيزيولوحية

نارنمرخ!وماركتمالحورانا،وهـ.حوليد،هولىروبرت

لوظيفةالحيناتتحديدكيفيةلتمسيرهم""أمريكيولى

الحلايا.

لورياوسلمادور،هيرشيديألهردو،دلبركماكص

)الفيروساتالمكتيرياعاتياتع!لألحاتهم"أمريكيود"

البكتيريا(.تهاحمالتي

"بريطاني"كاتزوبرلارد""أمريكيأكسلرودحوليوس

الدورعرلاكتشالاتهم""سويديأولرفولىسافتوأولف

العصبية.الحبضاتنقلفىمعينةكيميائيةموادتؤديهالدي

عملطريقةلاكتشافه""أمريكىالأصغرسوزرلالد،إيرل

)مادةالحلمي!مألمادةاكتشافهذلكفيبماالهورمولات

(.الحسمعملياتعلىالهورمولاتتأتيرفىتتحكمكي!يائية

لموسوعةا

"بريطالي"بورترورودلي"أمري!حمط"حيرالدأدلمرم

المصادة.للأحسامال!صميائيةالبيةلاكتمتسالهما

لورنز،وكولرادفيإل!"الأصل"هولديتنبرحننقولاسفيإءم

سلوكفىلدراساتهم""ممساويان!رتشفونوكارل

.الحيوانات

كلاود،وألبرت"بلجيكي"دوفديكريستيانم

فيالرائدةلابحاتهم""أمريكيانبالادأ.وحورح

الخلية.ليولوحيا

"أمريكيون"داليدبالتيحور،وريناتودولبكو،وهواردتمينم

جيناتعلىمعيمةليروساتتأتيركيفيةعنلألحاثهم

السرطالية.الخلايا

كاجودسككارلتوند.:بلومرح،باروشم

وانتشاربأصلالمتعلقةلاكتشافاتهما"أمريكياد"

المحدية.الأمراض

"أمريكيون"يالووروزالينلتحالي،وأندروعيولم!،ررجرم

الحسم.كيحياءفىالهورموناتبدورالمتعلقةلأبحاتهم

سميثوهاملتونلاتالز،وداليال"سويسري"أربرفارنرم

الجزيئي.الوراثةعلمفيلاكتشافاتهم""أمريكيان

نيولولدوحودفري"أمريكي"كورماكماكليودأل!م

حهازتطويرفيلاسهاماتهما""بريطانىهوسحفيلد

الحاسودى.المقطعيالتصوير

دوسيهوجان"أمريكياد"سيلوحورجلامميراف،لاروحم

لجهارالوراثيبالتسظجمالمتعلقةلاكتشافاتهم""فرلسى

الحسم.!يالم!اعة

ويزلوتورستن"أمريكيار"هوللوديفيد،يسريروحرم

ووظيمته.الدماعلظام!يلألحاثهم""سويدي

وجون"سويدياد"صمويلسونوبنتلرحستروم،سونم

بالبروستاجلانديناتالمتعلقةلاكتشالاتهم""لريطاليفان

الصلة.داتوالمواد

تسلكالجيناتأنلاكتشافها"أمريكية"ماكلينتوكلارلارام

الخلية.داخلأحيانامتوقعغيرسلوكا

كوهلر.ج.فوجورج"الأصل"دريطانىجيررنيلزم

علمفيلاكتشافاتهم""أرجنتينيميلشتينوسيزار""ألمالي

المناعة.

"أمريكياد"حولدشتينوحوزيف،براونمايكلم

مرضيسببالكولسترولارتفاعألىكيصلتفسيرهما

القلب.

"إيطماليمونتالسيى-ليفيوريتا"أمريكي"كوهيرستالليم

الأعضاء.ونموالحليةفيلألحاثهماالمولد"

تغيركيفيةعنلاكتشافاته"يالاني"تونجاواسوسوموم

أمراضعوامللمقاومةمضادةأجساملإنتاحالحيمات

واليرهيتشسحز"أمريكيان"وجورجإليو!،جيرترودم

للمعالجةمهمةمبادئلاكتشافهم"بريطانى"للاكجيصى

لأدوية.لا
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لأبحاثهما""أمريكيانفارموسأ.وهارولدبيشوبمايكل.ج

الورأ.مكوناتالمسماةللسرطالىالمسببةالجيماتعن

لابحاثهما""أمريكيتوماسدونالأ.و،موريهجوزيف

العظم.ونقيالبشريةالأعضاءزرأعةعن

الكيفيةلاكتشافهما""ألمانيانساكمانوديرتنهرإيروين

بعض.معبعضهاالخلايالهاتتفاهمالتي

عمليةلاكتشافهما""أمريكيانكربسوإدوينفشرإدموند

الأعضاءوبرفصبالسرطانصلةلهاالخلايا!يكيميائية

المزروعة.

"أمريكى"شاربوفليب""بريطانيروبرتسرتشارد

الجيني.الترميزفيالفائضلاكششافهما

الأدبفينوبلجوائز

.قصائدهعلى"فرنسي"-برودهومسلىريميهم5191

القصصيةالتاريحيةرراياتهعلى"ألماني"مومسنثيودورام209

روما.لتاريخسردهخصوصا

وقصائدهرواياتهعلى"نرويجي"بيورنسونبيورسشجرلىم3091

ومسرحياته.

إشيجراريوحوزيه،لقصائده"فرنسى"مسترالفريدريكم4091

مسرحياته.على""أسبانىإيزاجويري

رواياته.عرسينكويز"بولمدي"سخكيفتشهنريكم5091

.قصائدهعلى"إيطالي"كاردوتشيجيوزيهأم609

.وقصائدهورواياتهقصصهعلى""بريطانيكبلسجردياردحئم7591

الفلسفية.كتاباتهعلى"ألماكط"إيكنرودلفأم809

وقصائدها.رواياتهاعلى""سويديةلاجرلوفسلما؟ام909

ومسرجاته.ورواياتهقصائدهعلى"ألماني"هيسفونلولأم019

مسرحياته.على"بلجيكى"ميترلينكقي+موريسأم119

مسرحياته.على"ألماني"هوبتمادجيرهارتأم129

.قصائدهع!""هنديطاغوررابندرانات!إ؟ام319

تمنح.لمأم149

رواياته.ع!""فرسميرولانرومان-صأم519

.قصائدهعلى"مويدي"هيدسشامفونفيرنرأم169

وهنركورواياتهقصائدهعلى"دنماركي"جلىو!كارلأم179

.القصيرةوقصصهرواياتهع!""دنماركىلونتوبيدأن

تمنح.لمام189

القصيرةوقصصهملحماتهع!"سويسري"مسبيتلركارلام919

ومقالاته.

رواياته.على""نرويجيهمسونكنوت!!ام029

القصيرةوقصصهرواياتهعلى"فرنسى"فرانسأناتولكا"م2191

و!قالاته.

مسرحياته."أسباني"علىبينالنتجاسينتوام229

.قصائدهعلى"أيرلندي"ييتصبتلروليم!م2391

روايراته.على"بولندي"ريمولتس.فلاديسلافم2491

مسوحياته.ع!المولد""أيرلنديشوبرناردجورخ!!م5291

الموسوعة.فىمقالةله؟+

561جوالز،نوبل

م91

م91

م91

م91

لاكتشافهما""أمريكيانرودبلومارتنجيلمانألفريد

الخلايا.بينالرسائلتحملالتيحبروتيناتجزيئات

نيسلينوكريستين""أمريكيانواستشولروإريكلويسإدوارد

المورثاتتتحكمكيروتفسيرفيلأعمالهم"ألمانية"فولهارد

الأولى.البشرية()المضغاتالنطافتطورفى)الحيشات(

""سويسريزنكزيجلورولف""أمشرأليدورتيبيتر

المصابةالخلاياعلىالمناعةجهازتعر!كيفيةلاكتشافهما

قتله.يستطعوكيفبالفيروس

وهيالبريوناتلاكتشافه)أمريكي(بروساينرستانلي

مثلالدفاعباضطراباتمرتبطةجديدةمعديةعوامل

البقر.جنونمرض

رواياتها.علىجراتسيادليدا"إيطالية"ام9

الفلسفية.كتاباتهعلى"فرنسى"بيرجسونهرييرأم9

رواياتها.على"نرويجية"سيجريدأوندستم91

المقامفيبودنبروكسروايتهعلى"ألماني"طنتوطسع*أم9

.الأول

رواياته.على"أمريكى"لويسكا،مشكليرام9

الغنائي.شعرهعلى"سويدي"كارلفلدتأكسلإريكام9

ومسرحياتهرواياتهعلى"بريطهاني"جالزورثىحونع""أم9

القصهميرة.وقصصه

القصيرةوقصصهرواياتهعلى"روسى"بونينإيفانيرأم9

.وقصائده

مسرحياته.على"إيطالي"بيرانديللولبريجيبمإ:ام9

تمنح.لمأم9

صسرحياته.على"أمريكي"أونيلأوجينام9

رواياته.على"فرنسي"دوحارمارتنروجيهام9

رواياتها.على"أمريكية"بكبيرلفي،ام9

رواياته.على"فملندي"سيلانباإميلفرانصام9

تمنح.لمام9ا-943

ورواياته.قصائدهعلى"دنماركي"جنسىجوهانسام9

قصائدها."تشيلية"علىجالرييلاميسترالكا"ام9

ومقالاته.وقصائدهرواياتهعلى""ألمانيهيسههيرمن-"م91

رواياته.على"فرنسى"حيدأندريهفي!ام9

ومقالاتهقصائدهعلى""بريطانيإليوت..ست!7م91

ته.ومسرحيا

الحائزةتسليم)تأخررواياتهعلى""أمريكيفوكنروليمء+م91

أم(.59"عامحتى

الفلسفية.كتاباتهعلى"بريطاني"برتراندراسلبزم91

وعلىرواياتهعلى""سويديلاجركفيمستفاليانلار!م91

.باراباسروايتهالأحص

ومقالاتهع!رواياته"فرنسي"مورياكح+فراسموام91

.وقصائده



،جوائزنوبل562

رواياته،عرم8891عامالأدلصفىنوبلجائزةحارمحفوظنجيب

والحرافيش.والثلاثيةحارتناأولادأشهرها،ومن

إيع()تاالأدبفينوبللأجوائز

وحطمهمقالاتهعلى"ى"بريطتشرتشلوسشونالسير؟"ءام539

التاريحية.وكتاباته

وقصصهرواياتهع!""أمريكيهممحوايإرلسص؟أقيأم459

.القصيرة

رواياته،على"أيسلمدي"لاكسسرهالدورك.أم559

.قصائدهعلىحوادرامودخيحمير"أممبانى"أم569

فيءألميركامو"لر!سى"ع!رواياته.أم579

رواشهح!و!ارواياتهعلى"روسي"لاستر،كبورسفيءأم589

(.الجائزة)رشصزيفاجودكتور

الصائية.قصائدهعلى"إيطالي"كواسيمودوسلفاتوريأم959

.قصائدهعلى"فرلسي"بيرسىجولىفيإلإسالتأم069

روايتهح!و!ارواياتهعلى"يوعوسلافي"سدريتشإيفوأم619

درينا.نهرعلىجسر

روايتهح!كحوصارواياتهعلى""أمري!ييتحتاينبكجونبملأءام629

سخطنا.شتاء

العسائي.شعرهعلى"يوداي"سفريسحورجام639

)ردفرالعلسميةأعمالهعلى"!رلسى"سارتر!لحالى:أ:ام469

.(ئرةالحا

رواياته.علىشولوحوهـ"روسي"!يحائيلفيإل!ام659

حياةعنرواياتهعلى"إسرائيلي"أعولىيوسورشصوئيلام669

ألمايى"!ي"ولدتساحروليلي،الشرقيةأوروبافياليهود

.اليهوديالمشصعنومسرحياتهاشعرهاع!

التىكتا،تهعلى""حواتيمالىأمتورياسأنجلميجما!!ام679

الهمدية.اصيدوالتقاالقوميةالشخصيةتاولت

روا!اته.على"يالانى"كاوالاتايا!ولاريام689

رواياقسالمواحد""أيراسديسكيت!.!حمويلة!م9691

ومسرحياته.

اهلوسوعه.فىاسةمقاله31

ريهندأ
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749
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79

89
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839

859

869

879
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علىأم479عامالأد!فيلوبلحائرةنالالعر!سيجيد

.المزيفونكتهأشهرومر

ته.ياوارع!"روسي"يشس!تسولزرلكمسدأإءبم

.هئد!صاعلى"تشي!"اليرودللولاأءج

القصيرةوقصصهرواياتهع!""ألمانيلولهاينرش

ته.ومسرحيا

رواياته.على""أسترافيهوايت،تريك

القصيرةوقصصهرواياتهع!""سويديجوسحولىإيعيمد

مقالاتهعلى"سويدي"مارتنسودإدمولدوهاري

.وقصائدهورواياتهومسرحياته

.قصائدهع!"لى"إي!اامونتافيأوحييو

رواياته.على""أمريكيطوفيإلإشاوول

.قصائدهعلى""أسباليأل!صسدر!يمست

رواياتهع!لواصدا"فى"ولدسجرلاشيعزإسحق

اغصيرة.اوقصصه

.قصائدهعلى""يولاليأليترأوديسيس

.قصائدهع!"!لندي"ميلوسر!حيريلو

وكيرالحياليةقصصهعلىريا"بملظ"ولدكاينتي3!اجاإ

الحيالية.

وقصصهرواياتهعلى""كولومبيماركمزحارسياجالري!

.القصيرة

ياته.رواع!"نىلريطا"ينحجولدواجمالسيرفيم؟

.قصائدهعلى""تمتميكيسيفريتياروسلاد

ته.يارواع!""فرسحي!يمو!كلود

وقصائدهمسرحياتهعلى"ليجيري"سوينكاوول؟في

ته.ياوروا

.ئدهقصاعلى"لأصلا"روسيسودسحيحوري!

.القصيرةوقصصهرواياتهع!""م!ريمحفوطئحي!ل!في

رواياته.على""أسانىسيلاحوريهكاميلو
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"فرنسى"باسيوفريدريكجنيفاتفاقيةإنشاءفىودوره

فرنسية.سلامجمعيةلتأسيسه

فخريكسكرتيرلأعماله""سويسريدوكومونإيلي

""سويسريغوباتألبرتوتشارلز.للسلامالعالميةللرأبطة

العالمي.البرلماناتلاتحادمديرالأعماله

للجنةمؤسئالنشاطه""بريطانيكريمروليمالعسيربم!

لها.وأميناالدوليةالتحكيم
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اليابانية.الروسية

لومباردلجمعيةرئيسالأعماله""إيطالىموليتاأرنستو

سلاممؤتمراتلتنظيمه""فرنسىرينوولويسللسلام
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الجمعيةلتأسيسه""سويديأرنولدسونبونتزكلالر

"دنماركي"باجروفريدريكوالسلامللتحكيمالسويدية

.للسلامالدوليالمكتبفىلاعماله

التحكيممحكمةفيلأعماله"بلجيكي"بيرنرتأوجمست

التحكيمحمعيةلإنشائه""فرنسيدمشورنلوبولالدائمة
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وتنظيمالدولر،بالتحكيمقيامهعلىللسلامالدوليالمكتب

.السلاممؤتمراتسالعديد

القانونعنمؤتمراتلتنظجم""هولنديآسرطوبياس

عنكتاباتهعلى"نمساوي"فريدهـ.والفريدالدولى

دايلصحيفةكمحررعملهأثناءالسلام

.فريدنسوارت

اليابانيةالهجرةمشكلةلحله""أمريكيروتإليهيوك!

.للسلامالوسصأمريكامؤتمروتنظيمهلكاليفورنيا

السلاملمكتبرئيسالأعماله""بلجيكىلافونتينهنري

الدولي.

تمنح.لمام619

الإسعافبأعماللقيامهاالدوليةالأحمرالصليبجمعية

الأولى.العالميةالحربأثناء

الموسوعة.فىمقالةله*

599

699

799

189

919

029

219

229

239

259

269

279

289

929

039

319

329

339

359

563ئزجوا،بلنو

يذالرايعالغنائيشعرهعلى"أيرلندي"هينىشيمس!إ،

الأخلاقي.العمق

المفعمشعرهاعلى""بولنديةسمبورسكاويسلاوا

ورقته.عذوبتهمعالملهمةبالتأثيرات

السلطةتنتقدالتيمسرحياتهعلى)إلطالي(فودأريو

المضطههدين.كرامةعنوتدافع

تمنح.لمام

عادلحلإيحادلمحاولاته""أمريكيولسونودرو"ام

تسليم)تأخرالأملعصبةوتبنيهالأولىالعالميةللحر!

أم(.029عامحتىالجائزة

.الأمعصبةلمجلسرئيسالمساهماته"فرنسي"بورجواليونام

للإصلاحاتلتأسيسه"سويدي"هيالماربرانتنجكارلم1

عصةفيللسويدكمندوبوعملهالسويدفىالاجتماعية

عافاأمينالمساهماته""نرويجيلانجوكريستيان.الأم

العالمي.البرلماناتلاتحاد

أسرىبينإغاثةلأعماللقيامه"نرويجى"نانسنفريتوفكاأم

رومسيا.فيالمجاعةمناطقوفيالروسالحرب

تمنح.لمما-2491

وضعفيلمساعدته"بريطاني"شمبرلينأوسقالسيرام

"أمريكى"دوس.جوتشارلزللسلاملوكارنومعاهدة

الألمانية.التعويضاتدفعخطةلوضسه

لوكارنومعاهدةوضعفيلدوره"فرنسى"برييانأرستيدام

بقبولألمانيالإقماعه""ألمانياسترسمنوجوستافللسلام

.التعويضاتدفعخطط

حقوقللحنةرئيسالمساهماته"فرنسي"بويسنفرديناندام

وأعمالهالسلامعنلكتاباته""المانيولودفئثيدالإسمان

العالمية.السلاممؤتمراتفي

لمتمنح.م1

فيالتفاوضىلدوره""أمريكىكيلوجبيلينجزفراللث؟؟أم

برياند.-كيلوجميثاق

والعملالسلامعنلكتابته"سويدي"سودربلوملاثانأم

لتحقيقه.

العالميةالنسائيةالجمعيةمعلعملها""أمريكيةآدمزجين!!ام

لعمله""أمريكيبتلرونيكولاس.والحريةالسلامأجلمن

العالمي.للسلامكارنيحيوقفمع

تمنح.لمام

الملكىالمعهدفيلعمله"بريطاني"أنجلنورمانالسيرام

القومي.السلامومجلسالأموعصبةالعالميةللشؤون

العالميرئيساللمؤتمرلإسهاماته"بريطاني"هندرسونآرثرام

.السلاخلنزع

السلاحنزعمبدألدعمه"ألماني"أوستيزكيفونكارلام

ام(.369عامحتىالحائزةتسليم)تأحرالعالمي
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إسهاماتقدم.أم219عامللسلاملوبلحائرةسالروتإليهيو
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التانية.العالميةالحرب

س،للحارحيةوزيروهولحهوده""أمريكيهلكوردل؟

.السلامأجل

حري!واميليالازحيرلمساعدته"أمريكى"موتجون

العالميةسالنسائيماالجمعيةمعلعملها"أمري!صة"بالش

والحريه.السلامأحل

وحمعيةلريطانيافيللحدماتالأصدقاءمجلس

إسساسية.لأعماللقيا!هحاللخدماتالأمريكيةالأصدقاء

تمنح.لم

الموسوعة.

تعوجائزةكتانيأم!91عامللسلاملوبلحائرةلالولسونودرو

أولروزفلتثيودورلالحيث،المتحدةا!لاياتارؤساءسشئير

.أم609عامجائزة

كرسقدوكانام529عامللسلاملوبلحائزةلالشفايتزرألبرت

إفريقيا.فيالإنسانيةللأعمالحياتهمعظم

م9491

ام559

أم519

أم529

أم539

أم549

-5591

م5791

والزراعةالأعذيةمنظمةلإدارته""بريطانىأورلويدجور

.المتحدةللأمالتالعة

المتحدةالأممنكوسيطلعمله""أمريكىسقرالفل!في

.أم49!و4891عاميفيفلسطينلى

العمالنقاباتتنظيمفيلجهوده""فرلسىحوهوليود

والعالمية.الوطية

فيالإسمانيةلأعحاله"الأصل"ألمانيشفايتررألمرتفيإء

أم(.539عامحتىالحائزةتسليم)تأحرإفريقيا

السلامأجلمنلجهوده""أمريكيمارشال.كحورجفيإ:

الأوروبي.الاقتصادإلعاشلحطهةوضعهخلالم!

لتوفيرهااللاجئينلمتمئولىالمتحدةللأمالعلياالمفوصية

دائمةحلوللإيجادوسعيهااللاجئينلملاييرالححاية

أم(.5ء9عامحتىالحائزةتسليم)تأحرلمشاكلهم

تممح.لمام569

للأمتابعةقوةلتشكيله"كندي"يرسون!.لتر!

مصر.فىالمتحدة
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مقالةى

توطينمجالفيلأعماله""بلجيكيبيرجورجدومينيك

النارحين.

دبكمليةفيلهلأعما"نيبريطها"بيكر-نويلاللوردبمأل!

.السلاحونزعالسلام

ضدالسلميةلحملتهإفريقيا""جنوبلوثولىجونألبرت-إ؟

إفريقيا.حنوبفيالعنصريةالقيود

السلامتحقيقأحلمنلجهوده""سويديهامرشولدداج

(.وفاتهلعدالجائزة)منحالكونغوفي

النوويةالأسلحةمحفيلجهوده""أمريكيبولنغليناسك!

النووية.الأسلحةتجاربضدحملتهحصوصا

الصليبحمعياتورابطةالأحمرللصلي!العالميةاللحنة

الإدسالية.لأعمالهماالأحمر

السودصراعلقيادتد""أمريكي"الأصغر"كنجلوترمارتن-/كأ

السلمية.بالو!ائلالمتحدةالولاياتفىاهسماواةأحلمن

"اليونيسيص"الطفولةلرعايةالمتحدةالأمجمعية

.للأطفاللمساعدتها

تمئ.لمأم69

.الإنسانلحقوقلدعمه""فرسميكاسينرينيه

أوصاعتحسينأحلمنلجهودهاالدوليةالعملممظمةفيلأل!

العمل.

عاليةحبوبتطوير!يلدوره""أمريكيبورلوجنورمانإ!

النامية.الدولفيالأعذيةإلتاجمنزادتالإنتاجية

بينالعلاقاتتحسيرفيلجهوده"ألماني"برانتفيلى"

الشيوعية.وغيرالشيوعيةالدول

تمنح.لم

شمالي""فينناميتودوكولي""أمريكىكيسنجرهري"

فيالنارإطلاقوقفاتفاقية!فاوصاتفيلجهودهما

(.الجائزةتودوكلي)رفضالفيتناميةالحرب

الموسوعة.
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لوثرمارتن

االمظاهرات

م7491

م7591

م7691

م7791

م7891

م9791

م0891

م8191

م8291

م8391

م8491

م8591

لقيادتهأم649عامللسلامنوبلجائزةنالالأصغركنج

.المتحدةالولاياتفيالمدنيةبالحقوقمطالبالسلمية

حقوقضمادأجلم!لجهوده"أيرلمدي"ماكبرايدسينبمإل!

"ياباني"ساتووإيساكوالدوليالقانونطريقعنالإنسان

انتشارووقصالدوليةالعلاقاتتحسينأحلمنلمجهوداته

النووية.الأسلحة

ونبدالسلامأجلمنلأعماله""روسىسخاروفأندريه

الوحشية.والأعمالالعنف

حركةلتنظهيمهما""أيرلنديانوليامزوبتيكوريجانميريد

أيرلندافيوالكاثوليكالبروتستانتبينالقتالوقف

أم(.779عامحتىالجائزةتسليم)تأخرالشمالية

السياسيين.المعتقلينلمساعدتهاالدوليةالعفومسظمة

"إسرائيلى"ليجنومناحيم""مصريالساداتأنور!اب

العربىللنزاعحلإلىالتوصلأجلمنلجهودهما

ئيلى.لإسراا

الهنود.فقراءلمساعدتها""هنديةتيريزاالأم

السلاممنظمةديلدوره""أرجنتينيإسكيفلليريزأدولفو

أجلمنتعملمنظمةوهي.اللاتينيةأمريكافيوالعدل

.الإنسانحقوققضية

لحمايتهااللاحئينلشؤونالمتحدةللأمالعلياالمفوضية

وغيرهم.الفيتنامييناللاحئينلملايين

روبلزسيارجانسولفووأ"يسويد"لامردلفاألأ؟في

لنزعالمتحدةالأممفاوضاتفىلمساهماتهما"مكسيكي"

.السلاح

أثناءالعنصمنعفىلجهوده"لولندي"فاليسساليخ؟!

.العمالحقوقع!الحصولمحاولات

ضدسلميةحملةلقيادتهإفريقيا""حنوبتوتوديزمولدءفيلم

.بلدهفيالعنصريهالتفرقة

عنالجمهورلتثقيفه،النوويةالحر!لمنعالأطباءاتحاد

لنووية.االحربتأثيرات



،جوائزنوبل566

)تابع(للسلامنوبلجوائز

ضحاياممساعذفيلجهوده"أمريكىويسلإلي!برأم869

العنصرية.والتعرقةالاضطهاد

لإنهاءحطهةلوصعه"كوستاريكى"سانشيزأرياسأوسكارأم879

الوسو.أمريكافيالأهليةالحروب

المزاعاتضطلىلمساعدتهاالسلاملحفطالمتحدةالأمقواتأم889

العالم.منأحرىوأحزاءالأوسطالشرق!يالعسكرية

الحكمإلهاءأحلسالسلميلصراعه"تيشى"لامادالايام989

للتبت.الصيعى

السلامأحلسلحهوده"روسى"جورباتشود!ميحائيلفيأل!م0991

الدوللينالتوترتحفيفديدورهذلكفيبماالعالمي

الشيوعية.وغيرالمنميوعية

لتحقية!السلميلكفاحها"!رمية"سوسانأوغام199

لورما.فيالإنسانوحقوقالديمقراطية

احترامعلىللحصوللعملها"جواتيمالية"منشوريحوبيرتام2991

الحواتيماليين.أمريكاهمودشعوبحقوق

الاقتصادفينوبلجوائز

""هولنديتسرج!!حانء""نرويجيلرتشراحنار،إ،م9691

أسلو!وهو،القياسيالاكمادلعلمالمتعلقةلأبحاثهما

.الاقتصاديالمشاطلتحليل

مستوىردعدىلأبحاثه"أمريكي"صمويلسربولام079

الاقتصادية.للن!ريةالعلميالتحليل

.الاقتصاديالنمومعنىلتفسيره""أمريكيكوزنشسيمولى7191

"لريطهاني"هيكسجونوالسير"أمريكي"آروكينيثأم729

لظريةو!ىالعامالتوارنظريةفيالرائدةلمساهمتهما

الرفاهية.

التحليلطريقةلتطويره"أمريكي"ليودتيففا!ميليأم739

.والخرجالدخلعلىالمبيالاقتصادي

ميردالوحونار"نمساوي"!؟هايكفونفريدريتم!ام749

والاقتصاديالحقديبالتعيرالمتعلقةلأبحاثهما"سويدي"

الاحتماعية.والعواملالاقتصادبينوالعلاقة

كوبماسسى.وليجاليح"روسى"ليوليدكانتوروديتمتهىم7591

واستحدامتوريعبكيفيةالمتعلقةلأبحاتهما""أمريكي

ية.لاقتصاداالموارد

الاقتصادحقلفيلألحاثه"أمريكى"فريدمالىميلتونم7691

ا!شقراروسياسةوتاريحهالنقدنطريةوفيوالاستهلاك

الأسعار.

"سويدي"أوهلنوبرتيل"بريطاني"ميدحيمسم7791

العالميير.والمالالتحارةعنلدراساتهما

اتحادعمليهفىلأبحاثه"أمريكي"مسيمونهيربرتم7891

التجارية.المشاريعدىالقرارات

شولتروتيودورالأص!!"لوسياني"ساتلويسآرترسيرام979

الدوللىالاقتصاديةالممتماكلحوللأبحاتهما"أمريكى"

الامية.

الموسوعة.!يمقالةله!

مانديلاونلسونة!!إفريقيا""حنوبكليركدي.و.فام99

حنوبفيالسلامتحقيقفىلمساعدتهما!!ريقيا""حنول!

إفريقيا

وشمعون!رابينوإسحقو)دلسطنى(عرفاتياسر6فيم991

بينالصراعإنهاءفيلجهودهم)إسرائيليان(يريز

واليهود.الفلسطينيين

ليلعمله"بولديأصلمن"سيطمالىروتملاتجوري!م991

والشؤونللعلومبقوشومؤتمر،ذريةقمبلةأرلتطوير

الووية.الحر!أحطارمنحذرالدي"كندا"العالمية

الشرقية""تيمورهورتاوحوزيهبيلوكارلوسالأسقصأم99

الشرقيةتيمورلينالصراعإنهاءفيلجهودهما

وليسيا.ندوإ

ومنسقتهاالأرضيةالألغاملحظرالدوليةالحملةمسظمةم991

وحظرإرالةفيلجهودهما)أمريكية(وليمزحودي

للأفراد.المضادةالألعاماستحدام

الاقتصحاعلمنمادجلاممتخدامه""أمريكي"كتينلورنس93

والصعودالاقتصاديةالسياساتتحليلفىاغياسيا

.الأعمالدشاطلىوالهحوط

وتأثيرهاالماليةللأسواقلتحليله"أمريكي"تولينجيمسام9

للشقد.التجاريةوالمتهماريعالأسروادخارإلفاقع!

الصناعيالمظامحوللألحاثه"أمريكى"ستيجلرجورحام9

والنظم.والأسواق

يتبترياضىلسموذحلتطهويره"أمريكي"دبريحيرارم91

والطل!.العرضلظرية

أداءقياسلطريقةلتطويره"بريطهانى"ستونريتشاردالسيرم91

القويهما.الاقتصاد

الادحارعنلنطهرياته""أمريكيموديلياني!رانكوام9

المالية.والأسواقالشحصي

عمليةتحليللطرقلتطهويره"أمريكي"بوكانانجيممي!م91

الحكومية.القراراتاتحاذ

التقسيةيميزرياضيانموذجالتطويره"أمريكي"سولوروبرتام9

.المدىبعيدالاقتصاديالنموفىبارزكعامل

الاقتصاديةالأسواقحوللمظرياته"فرنسى"اليهموري!ام9

للموارد.الفعالوالاستخدام

التيالإحصائيةالتقنياتلتطهويره"لرويحي"هافيلموتريىام9

التبؤاتفيالمستخدمةالرياصيةالممادحالتكارإلىأدت

ية.دلاقتصاا

شارب.فووليمميلرو!يرتونماركوفيتزهاريأم9

الماليةالمواردمجالفيلنظرياتهم"أمريكيود"

المشتركة.

حقوقأهميةصلسظرياتهالمولد""بريطانيكوررولالدأم9

التحارية.الصفقاتتنفيذوتكاليصالاقتصاديةالملكية



)تابع(الاقتمادفينوبلجوائز

إلىالاقتصاديةالنظريةلتوميعه"أمريكي"بيكرجاريأم299

الإنساني.السلوكأوجه

"أمريكى"نورثودوجلاس"أمريكي"فوجلرولرتأم399

الدائرية.الاقتصاديةالاتجاهاتفيلعملهما

شلتودورينارد"أمريكياد"هارمسينىوجودناشجونأم499

(.الألعاب)ن!يةالتبارينظريةفىلأعمالهم"ألماني"

نظريةلاستحداثه"أمريكي"الأصعرلوكاسروبرتأم599

علىيحملونالناسإنتقولالتىالرشيدةالتوقعات

الكيميائيورمزهصناعئا،محضرمشععنصرا!لليوم

معروفة.نظائرعشرةوللنوبليوم.201الذريوعدده5*،

عمرهونصف952استقرارانظائرهلأكثرالكتليوالعدد

إنتاجويمكن.الإشعاعيالنشاطانظر:.دقيقة58

.توزنأنمنأصغربكمياتالنوبليوم

عامففي.للجدلمثيرا201العنصراكتشافكان

ستوكهلم،فيللفيزياءنوبلمعهدفيالعلماءقامام،579

نتيجةوظهرت.-13بالكربونالكوريومبقذفبالسويد

،201الذريالعددذيالعنصرنظائرإحدىوكأنهاالعملية

وقاموا.دقائق01العمرونصف254،الكتليوالعدد

نوبلألفردالسويديللمخترعتكريمانوبليومالعنصربتسمية

الساعةأجراسسماعويمكن.المجلسمبنىعليهيهيمننوتنجهاممدينةقلب

567نوتنجهام

م6991

م7991

منلإفراغهاالاقتصاديةالحقوقسياساتاستباق

محتواها.

""كنديفكريووليم""بريطانيميرليسجيمص

فيألاقتصاديةالقراراتصناعةكيفيةفىلأعمالهما

الكافية.المعلوماتوغيابالشكحالات

)كندي(سكولزوميرون)أمريكي(ميرتونروبرت

مجالفيالمشتقاتقيمةلتحديدصيغةلاستمباطهما

الاستثمار.

السوفييتيالاتحادفياللاحقةالتجاربولكن.نوبلومعهد

.الاكتشافتؤكدلمالمتحدةوالولايات)سابقا(

عامقاطعةبصورة،مرةلأول،201العنصرتحديدوتم

بيركلي،فيرادييشنلورانسمختبرطريقعن،ام589

بقذفالعلماءقامحيث،المتحدةالولاياتفيبكاليفورنيا

ونصف452كتلتهانطرةوأنتجوا،1-2بالكربونالكوريوم

العنصرتسميةفيالحقبيركليلفريقوأصبح.ثانية55عمره

نوبليوم.باسمالاحتفاظقرر،ام679عاموفي.أنتجهالذي

وهيإنجلترا.وسطفىصناعيةمدينةلوقئجهام

سكانهاعددويبلغ،نوتنجهاممنطقةفيالرئيسيةالمدينة

أكم.أبعدعلىمن



نوتنجهامشاير568

الشماليةالضفةعلىنوتنجهامتقع.نسمة005.261

لمقاطعةالإداريالمركزهيوالمدينة.ترنتلنهر

نوتنجهامشاير.

،الدراجاتبصناعةنوتنجهامشايرعماليقوم

بهاأنكما،والتبغ،والدانتيل،والمنسوجات،والكيميائيات

والتخمير،وصباغتها،الأقمشةتبييضصناعاتأيضا

ديرعلىالمنطقةوتشتمل.والدباغة،والغزل،والهندسة

.بايروناللوردرأسمسقطكانالذينيوستيد

،نوتنجهاموسطفي!الياتشفقديمةقلعةوهناك

وأبنية،نوتنجهامجامعةمنهاأخرىرئيسيةمعالمبجانب

القرنفيالإنجليزيالعمارةلفنجيدامثالآتعدأخرىقديمة

.الميلاديعشرالخامس

والتي،نوتنجهاممنبالقربشيروودغابةوهناك

الإنجليزيالأسطوريالبطلهودروبنموطنأنهايفترض

هود.روبنانظر:.القانونعلىالخابىج

وأصبحتالتاصئالميلادي،القرنفينوتنجهامأنشئت

وفي.الوسطىالعصورخلالالصوفلتجارةرئيسيامركزا

عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخر

بسرعة،سكانهاعددوازداد،المدينةازدهرتالميلاد!ن،

بها.والدانتيل،والغزل،المنسوجاتصناعةلتطورنتيجة

،الدراجاتمثلمنوعةمنتجاتالحديثةمصانعهاوتنتج

الصيدلانية.والسلعوالسجائر،

نوتنجهامشاير.:أيضانظرا

ولقدإنجلترا،وسطتم!يمقاطعةلوتئجهامشاير

بصناعةاليومتشتهركماهود،روبنبأسطورةاشتهرت

الغنية.الحجريالفحمومناجمالهوائيةالدراجات

وتتمتع،للمقاطعةالإداريالمركزهي،نوتنجهامومدينة

محافظاتخمعروهناك.مستقلمحليحكمبنظام

كم2لأا65مقدارهامساحةفوقتمتدالمقاطعةفي

هي:المقاطعةمدنأهم.نسمةمليوننحوويسكنها

،كارلتونمانسفيلد،فورد،إستيبل،بستون،نوتنجهام

ستن.

البشريللاستيطانمركزاالمقاطعةظلت.تاريخيةنبذة

منردحافيهاوبقوا،الرومانيونغزاها.الحجريالعصرمنذ

شيدالذيالفاغوليمبفضلنوتنجهاممدينةنشأت.الزمن

الأولتشارلزأما.الميلاديعشرالحاديالقرنفيقلعةفيها

فيالمقاطعةهذهمنالأهليةالحرببدايةأعلنفقد

م.1642

منبريطانيامشاهيرمنعددالمقاطعةهذهفيولد

الإنقاذ،جيشتنطمأنشأالذي،بووثوليم:بينهم

المشهور.الأديب،د.هـلورنسوكذلك

الشرقيةالسفوحفىالمقاطعةتقع.الطبيعيةالمظاهر

مرتفعاتأيعلىلاتحتويلكنهاالبناين،جباللسلسلة

م03عنيقلارتفاععلىالمقاطعةمن%04يقعإذجبلية

شاسع،سهلالمقاطعةمنالشرقيوالجزءالبحر.سطحفوق

.الوعورةشديدالغربيالجزءبينما

الحجرتكويناتمنعريضحزامالمقاطعةعبريمتد

منالمقاطعةمخزونمعظمعلىيحتويالذيوهو،الرملي

الجوفية.المياه

السور،،الترينت:هىأنهارثلاثةالمقاطعةفىيوجد

بمعظمنوتنجهاممدينةيمدالذيهواللينونهر.اللين

أغلببمناخشبيهالمقاطعةمناخ.المياهمنحاجتها

بينالشهريةالحرارةمعدلاتوتتراوح،الشرقيةالمقاطعات

إلىللأمطاراسشويةالمعدلاتفيهتصلكمام،17و3

ملم.061

مساحةأرباعثلاثةنحوالمزارعتغطيالاقتصاد.

كذلكوالبنجر.،والتفاح،والقمحالشعيروتنتج،المقاطعة

الزراعةوبجانبومنتجاتها.والألبان،اللحومالمقاطعةتنتج

مصنعأكبرالمقاطعةفىويوجدكبير.صناعينشاطهناك

للتبغمصانعأيضاتوجد.العالمفيالهوائيةللدراجات

والزراعية.الهندسيةوالمعداتوالأدوية

كما،الحجريالفحملتعدينمركزاويركسونمدينةتعد

حولتتركزالمقاطعةكربفىالغنيةالحجريالفحممناجمأن

عامأفتتاحهتمالذيبيفركوتص!،منجميعدمانسفيلد.مدينة

وبجانب.العالمفيالحجريالفحمامناجمأحدثأم،769

الجص.مادةتنتجالمقاطعةفإن،الحجريالفحم

السككلخطوطبالنسبةوسطاموقعاالمقاطعةتحتل

البلاد.فيالسريعةالطرقولشبكة،البريطانيةالحديدية

الإذاعي.للإرسالمحطانالمقاطعةفيويوجد

ا،بنادرنيوزيلنديلطائرعل!اسمالئوتورس!

الجزيرةمنانقرجم!وقد،الانتاكاهيأيضايدعىلايطر،

كبيربشكلمنتشراالطيورمنالنوعهذاكان.الشمالية

أعدادعلىالحصولوتم.الماضيفيالجنوبيةالجزيرةفي

ثمأم،898و9184عامىبينالنوتورن!م!منقليلة

ثم.انقرضتأنهاالعلماءواعتقدذلك،بعدفقدت

.ام489عامأخرىمرةاكتشفت

يغطىبحريحيوانالنوتىحيوان.حيوان،الئوتى

نفمىإلىوينتمي،ملتفةبمحارةجزئياالناعمجسمه

علىالنوتيصدفةوتحتوي.والأخطبوطالسبيدجفصيلة

عرقأمتسمىالألوانقزحيةبمادةمبطخةتقريباغرفة03

النوتىالحيوانيسمى،المادةهذهوجودوبسبباللؤلؤ.



956السلامعل!هنوح

أكبرجديدةغرفةالحيوانيضيف.ملتفةمحارةدهالصدفةذوالنوتي

القديمة.صدفتهحجمصنموهفيهايزدادمرةكلفيصدفتهإلى

.قصيرةامششعاربقرونالشكلالخروطيرأسهويحاط

بين6تتراوحأعماقعندالنوتيويعيم!.اللؤلؤي

وهو.الهنديوالمحيطالهادئألمحيطجنوبيفيم03و.

ستةوتوجد.الأخرىوالقشرياتبالسرطاناتيتغذى

صورة000.2حواليتوجدكما.الانمنهأنواع

معروفة.أحفورية

اليد.قبضةحجمفىالنموالكاملالنوقىوجسم

قصيرااستشعارقرن09الشكلالخروطيبرأسهويحيط

(.إحساس)أدوات

حلزونى.شمكلإلىمحارتهتتطور،الحيواننمووأثناء

يتخلصوقتكلفيلمحارتهجديدةصدفةالنوتيويضيف

وكل.النامىلجسمةاتساعهالعدم،القديمةصدفتهمنفيه

يعيشبحيث،الخلفمنمغلقةتكونجديدةصدفة

الصدفاتوتمتلئ،محارتهمنالخارجيةالصدفةفيالحيوان

والسيفون.الأخرىوالغازاتبالنيتروجينالحيوانخلف

خلاليمتدجيريغطاءبوساطةمغلقبالدممملوءأنبوب

كلها.المحارةصدفات

.الأصداف؟الأرغونوط:أيضاانظر

نحات.(م8891-4091)مويساإ،نوجوتشي

قالوقد.التنوعواسعةأساليباعمالهتمثلأمريكي

إنهابرمتها،الأسلوبمعسألةفىأرتابإننينوجوتشي

!".الكبتصورإحدىأيضا

متفادياتقريبا،النحتموادبكلنوجوتشىعمل

أعمالهوكل.التلوينأو،واللحام،الصبمثلعمليات

نوجوتشيوكان.تمييزهيمكنموضوعلهاليستقريبا

وكانت.النحتمادةطبيعةعلىالمحافظةإلىيسعى

فيتجريديةأشكالانموذجيةلصورةتصور،نوجوتشيإيساموأعمال

الصقل.جيدالأملسالحجرمنتشكيلات

كانالتيالشد،وقوى،والكتلة،الوزنمشاكلتستهويه

رئيسية.كأفكاريستخدمها

يابانيوعالمولثساعرأمريكيةلأمنوجوتشيولد

الثالثةحتىالثانيةسنمناليابانفيوعاش.معروف

كولومبيابجامعةالطبدراسةنوجوتشسوترك.عضرة

عشرينياتأواخرفيالمبكر.طموحه،النحتإلىليعود

برانكوس،كونستنتينمعباريسفيدرس،العشرينالقرن

الأثاثنوجوتشىصمم.أعمالهعلىقوياتأثيراتركالذي

تخطيطفيمإلمعماريينتعاونكما.الباليهوخلفيات

والجسور.،الأطفالوملاعب،الحدائق

آدم،بعدذكرواممنالثانيالنبيهوالسلامعليهلوح

ونوح.والسلامالصلاةعليهإدريسجدهشهسوالأولأما

الشفاعةحديثفيوردكما،الرسلأولهوالسلامعليه

نوخ)يا:عنهاللهرضيهريرةأبيعنمسلمرواهالذي

.(..الأرضإلىالرسلأولأنت

فأرسله،الأصنامعبادةعلىعكفواقدنوحقومكان

واجتمع،فكذبوه.المهعبادةإلىيدعوهمنذيراإليهمالله

ومنهو،واحتقارهتكذيبهعلىمنهمالثراءوأهلكبراؤهم

رويةغيرمناتبعوهإنماأنهموزعمواالضعفاء.مناتبعه

آمنواالذينالفقراءهؤلاءيطردأنإليهوطلبوا،رأيواحكام



ةسور،نوح075

آمنواالذينبطاردأناوما)...وقالفأبى،منهمأنفة،به

منولاقوم!إل!تجهلونقوماأراكمولكنيربهمملاقوإنهم

لكمأقولولارزا:تذكرونأفلاطردلهمإناللهمنينصرني

أقولولا،ملكإنيأقولولاالغيبأعلمولااللهخزائنعندي

فيبماأعلماللهخيرا،اللهيؤتيهملنأعينكمتزدريللذين

.231-9هود:!الظالمينلمنإذاإنيأنفسهم

واتبع،قومهدعوةفىجهدهالسلامعليهنوحوبذل

وجهارا،وسرألينهارا،ليلادعاهم:الممكنةالوسائلكل

علىوأصروا،معهمكلهذلكيجدفلمورهبهم،ورغبهم

،وسواعود،:أصنامهمعبادةفىواستمروا،تكذيبه

قالوا)بالعذابيأتيهمأنوتحدوهونسر،،ويعوق،ويغوث

منكنتإنتعذنابمافأتناجدالنافأكثرتجادلتناقدنوحيا

سبحانهربهوأعل!ه،منهمجسفلما32.هود:!الصادقين

وقال)،عليهمدعاآمن،قدمنإلاقومهمنيؤمنينأنه

.62:نوحديارا!الكافرينمنالأرضعلىتذرلاربنوح

قومهفصار)اسمفينة(،الفلكيصنعأننوحااللهأمر

وهو،بههددهمالذيللعذاباستبعادامنه،يسخرون

منبهلينجواأمرهاتباعوعن،الحقعنغفلتهممنيسخر

.العذاب

ورأى،صئالسفينة-السلامعليه-نوحأتمولما

تنورمنالماءينبعأنوهي،الطوفانابتداءعلىالأمارة

وأهله،اثنينزوجينكلمنمعهيحملأناللهأمره،أهله

قليلا.وكانوا،معهآمنومن،وابنهزوجتهإلا

:والمؤمنونونجا،الكافرونوغرق،الطوفانووقع

ممنأمموعلىعليكوبركاتمنابسلاماهبطيانوحقيل)

.48هود:!أليمعذابمنالمسهمثمسنمتعهموأمممعك

تسعمائةيدعوهمقومهفيالسلامعليهنوحمكث

منالعزمأوليمنفكان،أذاهمعلىويصبرسنةوخمسين

منالأرضأهللأنللبشر،الثانىالأبواعتبر،الرسل

معه.حملهمالذينالسفينةأهلنسلمنكانوابعده

فروى،السلامعليهقبرهوأما:تاريخهفيكثيرابنقال

وأثبتأقوىوهذا.الحرامبالمسجدأنهوالأزرقيجريرابن

بالبقاعببلدةأنهمنالمتأخرينمنكثيريذكرهالذيمن

.نوحبكركتعرف

المكية.الكريمالقرآنسصرمننوحسورة.سورةلوح،

آياتهاعدد.والسبعونالحاديةالشريفالمصحففىترتيبها

تناولتلأنهانوحتسميتهاوجاءت.آيةوعشرونثمان

نهايةحتىدعوتهبدءمن،السلامعليهنوحقصةبالتفصيل

قومه.منالمكذبينبهااللهأغرقالتيالطوفانحادثة

الإيمانقواعدوتثبيت،العقيدةبأصولالسورةاهتمت

بيانالسورةهذهوفي،المكيةالسورسائرشأنشأنها

وبيان،اللهدعوةعنانحرفتالتيالأمفيتعالىاللهلسنة

العصورشتىفي،المجرمينوعاقبة،المرسلينلعاقبة

.واللأزمان

السلامعليهلنوحتعالىاللهبإرسالالسورةابتدأت

أرسلناإنا)اللهعذابمنقومهوإنذارالدعوةبتب!يغوتكليفه

أليم!عذابيأتيهمأنقبلمنقومكأنذرأنقومهإلىنوحا

فيوتضحيته،وصبرهجهادهالسورةذكرتثم.\ةنوح

إلاذلكيزدهمولمقومهدعاوقد،الدعوةتبليغسبيل

يزدهمفلمرز"ونهاراليلاقوميدعوتإنيربقاللأضلالأ

تذكيرهماسمورةتابعتثم5.6،لوح:فرارا!وإلادعائي

فيليجدوا،السلامعليهنوحلسانعلىوإفضالهاللهبإنعام

كلومع.الكونهذافيورحمتهقدرتهآثارويروااللهطاعة

الكفرفيقومهتمادىفقدوالنصئوالإرشاد،التذكيرهدا

لممنواتبعوا،عصونيإنهمربنوحقال)والعنادوالضلال

لاوقالوا!""كبارامكراومكروابز!خساراإلاوولدهمالهيزده

.2-123:لوحسواعا!ولاوداتذدنولاآلهتكمتذدن

قومهعلىالسلامعليهنوحبدعاءالكريمةالسورةوختمت

سنةوتسعمائةخمسينفيهممكثأنبعدوالدمار،بالهلاك

بالتذكيرأنتفعتولا،قلوبهملانتفماأطهإلىيدعوهم

الكافرينمنالأرضعلىلاتذرربنوحوقال)والإنذأر

كفارافاجراإلايلدواولاعبادكيضلواتذرهمإنإنكير"ديارا

وللمؤمنينمؤمنابشيدخلولمنولوالديلياغفرربير!

.22-68:لوحتبارا!إلاالظالمينتزدولاوالمؤمنات

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

نور.على،حسنانظر:.علىحسنلور

الدين.نورالإسنوي،انظر:.الإسئويالدينئور

المفاخرأبو؟زنكيمحمودانظر:.زئكيالدينئور

.الكردي

الدين.نورمرسدي،انظر:.مرسليالدينئور

نورالدين.الهيثمى،انظر:.الهيثميالدينئور

الكريمالقرآنسورمنالنورسورة6.صرا!ر،

.والعشرونالرابعةالشريفالمصحففيترتيبها-المدنية

فيهالماالنورتسميتهاجاءت.آيةوستونأربعآياتهاعدد

،والآدابالأحكامبتشريع،الربانيالنورإشعاعاتمن

،عبادهعلىاللهنورمنقبسهيالتىالإنسانيةوالفضائل

.وجودهرحمتهفيوضمنوفيض
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تتناولالتىالمدنيةالسورمنالكريمةالسورةهذه

والتوجيه،التشريعبأموروتعنى،التشريعيةالأحكام

نأينبغيالتيوالخاصة،العامةبالقضاياوتهتم،والأخلاق

اشتملتوقد،وجماعاتأفراداالمسلمونعليهايربى

الأولىالنواةهيالتي،بالأسرةتتعلقوتوجيهاتأحكاما

الأكبر.المجتمعلبناء

نأيجبالتيالاجتماعيةالادابالسورةوضحت

والعامة:الخاصةحياتهمفىالمؤمنونبهايتمسك

وحفظالأبصار،وغض،البيوتدخولعندكالاستئذان

وما،الأجنبياتبالنساءالرجالاختلاطوحرمة،الفروج

والستر،العفافمنالمسلمةالأسرةعليهتكونأنينبغي

وذكرت.اللهشريعةعلىوالاستقامةوالطهر،والنزاهة

وحد،الزنىكحداللهفرضهاالتيالشرعيةالحدودالسورة

تطهيراشرعتإنماالحدودهذهوكل،اللعانوحد،القذف

،الأنسابواختلاط،والفوضىالفسادمنللمجتمع

فيالترديعواملمنللأمةوحفظا،الخلقيوالانحلال

السورةهذهفإنالقولوصفوةوالفساد.الإباحيةبؤرة

هيالاجتماعيةالنواحيأخطرمنناحيةعالجتالكريمة

طريقهايعترضومامخاطر،منيحفهاوما،الأسرةمسألة

الدمار،ثمالانهيارإلىبهاتؤدي،ومشاكلعقباتمن

.توجيهاتمنفيهاماإلىباللإضافة

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

منينبعأيرلندا،بجمهوريةنوريمئهر.!!ر،

الشرقيالجنوبباتجاهويتدفق،تيرايفي،دفلسبتسلسلة

يصلأنقبلوسويربارونهرابهويلتقى.كما01مسافة

هاربر.ووترفوردفيالبحرإلى

ضابةيشبهسنبلىزهريعنقودالهريئا!ر؟

محورطولعلىمرتبةصغيرةأزهارمنتحكون،الزهرة

التيالثلاثالبتلاتإلىالهريةالنورةأزهارتفتقر.مركزي

الهريةا!نورةفإنولهذا.المألوفةالبريةالأزهارمعظمتميز

منتعدمانادراالصفرةإلىالمائلالرمادياللونذات

أعضاء)بهامدقيةتكونأنإماالهريةوالنورةالأزهار.

تلقئالنورةويتمتذكير(.أعضاء)بهاسداتيةوإما(تأنيث

.البريالصفصافأنواعهاوأشم!،الرياحبوساطةالهرية

الصفصافأغصانعلىالهريةالنورةعناقيدتتدلى

وذلكالحور،ونباتالماء(يألف!حرجي)شجرالماءوجار

طويلةالعناقيدومعظمالظهور.فيالربيعأزهارتبدأأنقبل

العسيل.أيضاوتسمىومتدلية

.الصفصاف؟البريالصفصاف،اللقاحأيضا:انظر
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الماءجارمثلأشحار!روعمنتتدلىالهريةالنورةعناقيد

الربيع.أوائلفيالصيةالنورةوتظ!.والصفصاف

فيمحليحكمذاتمقاطعةفايفإيستنورث

181.96سكانهاعدديبلغبأسكتلندا.فايفإقليم

هيالرئيسيةوالمهنكوبار.منإدارتهاوتتم.نسمة

صيدعملياتبعضالمقاطعةوتدعم.والزراعةالسياحة

إلىبالإضافةوآنستروثر،ببنتوين،خاصة،الأسماك

قصرفايفإيستنورثفيويوجد.أخرىصناعات

اندروز.سانتجولفومضمارفوكلاند،

فيمحلىحكمذاتسكانيةمقاطعةداونلورت

عدديببغبنجور.منتجعمنإدارتهاتتمأيرلندا،شمالي

السواحلعلىالمقاطعةوتقع.نسمة650.07سكانها

بها.شعبيةاليخوتولركوب.لوفلبلفاستالجنوبية

هوليوود.منقريباالشعبيةللفنونألسترمتحفويوجد

وصنع،الخفيفةالهندسيةالالاتالمحليةالصناعاتوتشمل

السفن.وبناء،التغليفمواد

لأدبا،لأسكتلنديا:نظراكريستولمحر.،ثلور

عشر(.التاسع)القرد

فيمحلىحكمذاتمقاطعةلورثوكلورت

نسمة.004.09سكانهاعدديبابإنجلترا،،نورفوك

الواقعةوويلز،،وشيرنغهامكرومر،منتجعاتتشملوهي

وتوجد،وفاكنهامنورثوالشامفيالأسواقومدنالبحربعد

هولوهولكامبباكتن.الشمالبحرغازأنابيبخطمحطة

والسينغهام.الميلاديعشرالثامنللقرنيعودتاريخىمنزل

دينى.مزار
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و!ستنورثشركةكانت.شركةوست،لورت

لشركةالرئيسيالمنافسوأصبحتالفراء،تجارةفيتعمل

عشرالثامنالقرنأواخرخلالالعملاقةهدسونخليج

المغامرونوستنورثشركةتجارقاموقد.الميلادي

الخرائطورسموالغرليةالشماليةكندامجاهلباكتشاف

غزوها.فيأسماعدةوالها

الثامنالقرنسبعينياتفىشكلهاتأخذالشركةبدأت

مونتريالفراءتجارمنالعديدشرععندما،الميلاديعشر

أوائ!!خلاأ!الاتحادانهاروقد.عملياتهمتوحيدفي

إنشاؤهأعيدل!ش،الميلاديعشرالثامنالقرنثمانينيات

وأصبح.ام784عامو!ستنورثشركةاسمواتخذ

دالنوروستريين.يعرفونالشركةأعضاء

حليجشركةبنجاحالنوروستريوننافسالبدايةفى

فير.باسفيكآمشورجاكوبجونفراءوشركةهدسون

للجلودجديدةمصادروستنورثشركةتجارووجد

منوكاد.الغربلأقاصيكتشافهماخلالالخام

وديفيدماكينزيألكسندرالصيتالذائعيالنوروستريين

الشمانيالمتجمدالمحيطإلىماكينزيارتحلوقد.تومسون

أما.أم397عامالهادئالمحيطوإلى،أم978عام

لهاخريطةووضعكولومبيامنطقةاكتشففقدتومسون

.أم281وام708عاميبين

ازدادت!دسونخلئشركةمعالمنافسةأنعلى

واجهتم1821عاموفيللنورستري!ت.بالنسبةصعوبة

اندمجتثمومن،حادةماليةضائقةوستنورثشركة

.هدسونخليجشركةمع

آفونفيمحلىحكمذاتمقاطعة!رثالمحون

فيريفيةوهيوكنجزوود.بريستولشماليتقعبإنجلترا،

والزراعة.نسمة921)006سكانهاعدديبلغأغلبها،

الصناعيةالمراكزأما.المنطقةفيأهميةذاتالاستصلاحية

وتوجد.وثورنبري،يتشواوبا،وفلتون،ببيتفتوجد

الأدوية،ذلكفيبما،الكيميائياتتنتجالتيالمصانع

مهمانمركزانوباتشوايفلتونوسفرنسايد.ببلخج

سبريبأولدوتوجد.أجريطانيةاالفضائيةللصناعات

نووية.طاقةمحطهة

فيمحليحكمذاتومقاطعةمدينةمبتونلورظ

178)002سكانهاعدديبلغنجلترا.بنورثامبتونشاير

وتقع.الأحذيةبصناعةمشهورصناعيمركزوهي.نسمة

بيتر،سانتكميسةمبانيهاوتشملن!ت.نهرعلىالمدينة

الكاثوليكيةالرومانيةوالكاتدرائية،النورمنديةبزخارفها

.جديدةمدينةونورثامبتون.الحدية

قرىذاتصغيرةإنجليزيةمقاطعةلورثاميتوئشاير

منوآثارفاخرةوبيوتأثريةدوروبهابالحجارةمبنيةجميلة

الأحذيةبصناعةالمقاطعةوتشتهر.الوسطىأغرونا

منتصفمنبالقربالصناعيةالمدنوتقعوالملابص!.

المطوقةكيرالمسطحةالمروجمنالأرضوتتنوعالمقاطعة

المستديرةالتلالإلىالمنخفضنينواديفىبحواجز

أصبحتأم749عاموفى.الغربيالجنوبفىالرخوة

وكانتإداريةلأسبابالمقاطعةمنجزءانورثامبتونشاير

إداريا.منفصلةمقاطعةذأسكقبل

الحكمونظامالسكان

سنويسوقروثوللمدينةكان.المحليةالعادات

الاحتفالاتبعضفيهتقامأم402عاممنذمرخص

الدينية.

نورثامبتونشايرفيمشهورةالصيدرياضة.الترويح

وهناكالصيدكلابمنمتعددةمجموعاتتملكالتي

أعداداتحذبالتيروكنجهامغابةوخاصةغاباتمناطق

يستطجعونالذينالخيلركوبرياضةهواةمنكبيرة

بالرياضاتأيضاوتشتهرتووستر.فىالسباقاتمشاهدة

وبالقرب.السمكوصيدبالقواربالجولاتومنهاالمائية

والطائراتالطراننادييستخدمهمطارولينجبورهمن

ستونسلفرفىالسياراتسباقحلقةوتجذب.الخاصة

علىاسمباقسياراتسائقوويشترك،المشاهدينمنال!صتير

.هناكتجريالتيالدوليةالمسابقاتفىالعالميالمستوى

.المقاطعاتبطولةفييشترككريكيتفريقوللمقاطعة

الكرةاتحادفىعضوقدمكرةفريقنورثامبتونوفي

البريطاني.

تابعةمناطقسبعإلىالمقاطعةتنقسم.المحليةالحكوم!

ونورثامبتونشايرودافنتريكوربيوهي،المحليةللحكومة

الجنوبيةونورثابمتونشايرونورثامبتونوكترنجالشرقية

جديدتينمدينتينونورثامبتونكوربيوكانت.ولينجبوره

نسبيا.

موجزةحقائق----

!رتامشود.:الرئيسىالمركز

.وكترغودينححوره،كورلي،!رتامتولى:اللدنأكبر

كم.536/2:المساحة

سمة.865!..:السكان

،واللحومالألمادمواشىالحتمعير،:الرراعة:الريشةاللنتجات

.الحصراوات،الحسكلسحر،البطاطس

المشجاتالملاس!،،السياراتعياروقطعم!صنات:الصناعة

الفولاذ،أناليبالصابود،،الأحديةالمصاح،معدات،الهمدسية

الهواتص.!عدات
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نورثامبتونشامنالشرقيالشمال!ىكوربيمنبالقربقريةروكنجهام

الورمندية.

تتئالشرطةوقوة.نورثامبتونفيالتاجمحكمةوتقع

.نورثامبتونفىمقرهاويقعنورثامبتونشايرفيالشرطةرئاسة

الاقئصاد

خمسةمنأكثرالمزارعتغطى.والتعدينالزراعة

التىالعشبيةالاراضيمنالكثيروبها.المقاطعةأسداس

بعضالفلاحونويزرع.واللحومالألبانمواشىفيهاترعى

الأخرىالمحاصيلوتشملالشعير.وخاصةالغلال

زهرةثذلكوأخرىومحاصيلالسكروبنجرالبطاطس

شرقىشمالمنالخامالحديدمنطبقةوتمتد.الزيتبذرة

الحجريعدلمولكنلنكولنشايرمنتصفحتىنورثامبتون

الفولاذ.لصناعةيستخرخالحديدي

خاصةحديثةصناعاتعدةالمقاطعةتجذب.التصنيع

منطقةتوجدولينجبورهوفي.ونورثامبتونكوربيفي

مناطقودافنتريكترنجمنكلفيأنكما.مشروع

شاسعة.صناعية

تصنعبريطانيافيتنتجالتيالرجالأحذيةمنوكثير

لاتيمر،بيرتون:تشملللأحذيةالمنتجةوالمدن.المقاطعةفي

رشدن،نروثامبتون،كيترنج،إيرثلبنجبورهفيريرز،هايهام

.وولينجبوره

الأزمانإلىتاريحهايرجعوقلعةالمسقوفةالأكواحم!عددبهاوالقرية

الجلوددباغةالمهنةبهذهالمرتبطةالصناعاتوتشمل

هندسيةصناعاتبهاالمدنمنعديدوهناكوصباغتها.

وراشدنونورثامبتوندفنتريتشملالمدنوهذه

.نورثامبتونفيومعداتهاالمصاعدوتصنع.وولينجبوره

مختبراتوكذلكملابسمصانععدةكترنجفىويوجد

الأحذية.تجارةأبحاث

صناعةيعد،اللحوممنتجاتوخاصةالغذاء،وتصنيع

تخميرمصنعأيضايوجدكمانورثامبتونشاير.فيضخمة

.نورثامبتونفىضخم

رئيسيةحديديةسككخطوطتمر.والاتصالالنقل

ونورثامبتون.كترنجخلاللندنمنالشمالإلىتتجه

الطريقمنهاالمقاطعةخلالتمرجيدةطرقوهناك

الرئيسي.

نأكمايوميةجرائدتوجدونورثامبتونكترنجوفي

أسبوعية.جرائدعدةبالمقاطعة

فىالدوليللبثالبريطانيةالإذاعةوتممحطة

محليةإذاعةمحطةنورثامبتونفييوجدكما،دافنتري

مستقلةمحطةوكذلك.البريطانيةالإذاعةلمحطةتابعة

.69نورثانتستسمى
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السطح

إنجلتراوسطفىنورثامبتونشايرتقع.والمساحةالموقع

وتمتدمنتظمغيرشكلولهاوضيقةطويلةوالمقاطعة.تقريبا

الشرقى.الشمالإلىالغربيالجنوبمنكم59مسافة

تشتركأنهاكما.كم04نقطةأعرضعندالمسافةوتبلغ

.أخرىمقاطعاتستمعالحدودفي

منبالقربآربوريتليرتفع.الطبيعيةالمظاهر

كماالبحر.لممطحمستوىفوق،م422إلىدافنتري،

الشرقيالشمالفىروكنجهامفيقديمةغاباتبقاياتوجد

الجغرافيةالسمةولكن.الجنوبفيوويتلبريوسالسي

عريضوادوهونينوأديهىلنورثامبتونشايرالرئيسية

المرتفعة،الأرأضىمنسلسلتينبينمايفرق،وضحل

وتقعستامفوردحتىالشمالإلىمنهماسلسلةوتجري

مبنيةمبهرةقرىوتوجد.آوسنهروودياننينبينالأخرى

نين.واديفيالغاباتوأرضالمزارعبينبالحجارة

دافنتريمنبالقربنيننهرينبع.والبحيراتالأنهار

النهرهذاوكان.المقاطعةداخلكمأ..حواليويجري

واحذايعدالانولكنه.كبيرةخسائرمسببايفيضيومذات

ألاخرالمهموالنهر.السيطرةتخطالواقعةالأنهارأفضلمن

هذاويشكل.ناسبىمنبالقربينبعالذيويلاندنهرهو

للمقاطعة.الشماليةالحدودمنالأكبرالجزءالنهر

وتكوناصطناعيةكلهانورثامبتونشايروبحيرات

والحصىبالرملالمغطىالقاعذاتالمنخفضةالأماكن

فىتستخدمكبيرةبحيرةثرابستونفىبالمياهملئتوالتي

بالقوارببالتجديفالناسيقومكماالإبحار.رياضة

كترنج.فىويكستيدمتنزهفىوبالسباحة

فىالسائدالمناخمتوسطمنالمناخيقترب.المناخ

إلىالأمطارسقوطمعدلويصل.عامةبصفةبريطانيا

فىم55الحرارةدرجةمتوسطويببن.العامفيملم635

يوليو.فيم851ويناير.

تاريخيهنبذة

نورثامبتونشاير.تاريخفىدوراالملوكمنكثيرأدى

فيالمركزيموقعهابسببأهميتهانورثامبتونواكتسبت

حصناالمدينةمنالأولهنريالملكجعلوقدإنجلترا.

كنيسةفىإنجلتراعلىملكةماتيلدابابنتهونوديملكيا.

الثامنهنريوعقد.نورثامبتونفىالقديمةالقديسينكل

-كانتربريأساقفةكبيربيكيتتوماسللقديسمحاكمة

بيكيتقتلعنا!سمؤولينالرجالوأحدنفسها.المدينةفي

.نورثامبتونمنفارسئاكان

هنريفقدكما.مراتعدةنورثامبتونجونالملكزار

فىالأولهزيمةبعدالرالغإدواردوتولاهالعرش!الثامن

قلعةفيالثالثريتشاردوولد.نورثامبتونمعركة

ملكةماريفيالإعدامحكمتنفيذوتم.فوترنجهاي

منأسرتينمنأعضاءواشترك.فوثرنجهايقلعةفىأسكتلندا

مؤامرةفيوالكاستبيونالتريشاميونهمانورثامبتونشاير

.الاولجيمسوجودأثناءالبرلمانمجلسلنسفالبارود

كرومويلإلحاقكانالمقاطعةفيقوميحدثوأهم

أنهتالتيالهزيمةتلك،ناسبيعندالأولبتشارلزالهزيمة

وهرب.ام466فىالأهليةالحربمنالأولىالمرحلة

للأسكتلنديين.بعدفيمااستسلمولكنهالمعركةبعدالملك

سنتس.أولألدوينكلفيدرايدنجونالشاعرولدوقد

فيشبابهباكورةكينجزليتشارلزالروائىأمضىكما

المقاطعة.

الجلودأنواعأجودلمحانتاجنورثامبتونشايراشتهرتوقد

المحلية،الماشيةجلودالعمالواستخدم.السنينمئاتمنذ

كانت.المحليةالأشجارمنالمأخوذالبلوطبقلفودبغوها

عشرالثامنالقرنفيبدأتالتىالعسكريةالطلبيات

حفزماهيالامريكيةالاستقلالحربأثناءالميلادي

الأحذية.صناعة

المدناستطاعتالحديديةالسككأنشئتوحين

فيالأخرىالمدنإلىبضائعهاتصديرللأحذيةالمنتجة

بسرعة.الأحذيةصناعةنمتلذلكونتيجةبريطانيا.أرجاء

بدأعندماالحديدخامترسباتوجودالناسلاحظوقد

وكانومسالكها.الحديديةالسككأنفاقلحفرالعمل

الزهرالحديدصنعمنأولهوولينجبورهمنبثلنتوماس

عشرالتاسعالقرنمنالخمسينياتفىنورثامبتونشايرفى

.الميلادي

ارشسيةالصناعاتمنواحدةالدانتيلصناعةكانت

النساءمنمع!مهم،عامل01؟...منأكثروكان

عشرالتاسعالقرنفيالدانتيليصنعون،والأطفال

.الميلادي

وأيرلندا؟بريطانياملوك؟جون،درايدن:أيضاانظر

.نورثامبتون

حكومةذاتمقاطعةالجنوبيةنورئامبتونشاير

سكانهاعدديبلغلمانجلترا.نورثامبتونشايرإقليمفيمحلية

البلدةأما.القديمةتاولمسشربلدةمنتدار.نسمة68و008

بصناعةعمالهايقومالتيبراكليفهىفيهاالأخرى

نهريخترق.الكهربائيةالتوزيعولوحاتوالحساءالأحذية

عاش.الأحرالقتكثرحيثالمنطقةتلكستريتواتلنج

وتوجدمينور.سوليجريفقريةفيواشنطنجورججدود

السياراتلسباقوأخرىتاوسستر،بلدةفيللسباقحلبة

سلفرستون.في
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حكومةذاتمقاطعةالشرقيةنورثامبتونشاير

الصغيرةالما-نوتشملإنجلترا،نورثامبتونشاير،فىمحلية

يبلغ.ورشدنوروندز،،وأوندلإيرثلنجبور،فريرز،هايام

الشرقيةيرونورثامبتونشا.نسمة006،66نهاسكاعدد

أما.الجميلةالحجريةالبيوتمنكثيربهاسكنيةمنطقة

كثيروتعملومعالجتها.الجلودإنتاجفهيالأهمالصناعة

والزراعة.الأحذيةبصناعةفيهاالصغيرةالمصانعمن

بمدرستهاأوندلمدينةوتشتهر،مهمةكذلكهيالختلطة

.الشهيرةالمستقلة

ويكثرشتاءالباردةالنورثرريا!تهب.رياحالئورثز،

وخليجالجنوبيةالمتحدةالولاياتفوقبقوةاندفاعها

وغالبا.للسفنومحطمةللمحاصيلمتلفةوهي.ا!يك

ومارسسبتمبرشهريبينالواقعةالفترةخلالتهبما

بينماإلىيصلالحرارةدرجةفىسريعهبوطعنهاوينتج

مئوية.درجة17و11

الأخرىوالمناطقتكساسفوقالنورثرتهبماوعادة

اندفاعويصمل.المكسيكلخليجالغربيللجزءالمتاخمة

يبدأوأحيانابنما.حتىالجنوبأعماقإليأحياناالنورثر

كنداحتىالشمالأعماقليصلالاخرىالنورثرهبوب

بأكمله.المسيسيبيواديليغطيويمتد

صحفيم(.2291-861)ءالفيكونت،نورلكلف

الهزليةالرسومامشخدامفيورائدمشهور،إنجليزيوناشر

ا!لصغرة.والصحفالدينيةوالأخبارالخاصةوالمقالات

التيالائتلافيةالوزارةتشكيلفيمهمادوراأدىكما

يمتلكوكان.ام619عامجورجلويدديفيدقادها

كما،ضخمةصحفيةنشرداروهي،بريسالأملجميتد

وميل،الديلىواللندنيةنيوزإيفننجأيضايمتلككان

وكانبأيرلندا.دبلنإقليمفيولدوالتايمز.ميرور،الديلى

هامسورث.تشارلزألفردالأصلياسمه

بريطانيا.شماليأقصىفىيقعإقليملورتغيرلالد

إنجلترابينالحدودالغربيةالشماليةحدودهوتشكل

الماضي،في.الأولىبالدرجةزراعىإقليموهووأسكتلندا،

التىتاينسايدفيللإقليمالاقتصاديةالنشاطاتتركزت

ذلكوسبب.أم479عاموويرتاينإقليمإلىضمت

منأكثرإلىنورثمبرلاندفيالسكانعددانخفاض

حيثمنإنجلترافيإقليمأكبرونورثمبرلاند.النصف

.السكانعددفيإقليموأقلالمساحة

الحكمونظامالسكان

ويعمل،الزراعةفينورثمبرلاندسكانغالبيةيعمل

الشرقيالجنوبيالجزءفيالحجريالفحممناجمفيالبعض

اللإقليم.من

أهمهامن،كثيرةعاداتلنورثمبرلاند.المحليةالعادات

هذهوتعودألنديلفيالسنةرأسعيدفيالقطرانحرق

النار.يعبدونالناسكانعندماالميلادقبلماإلىالعادة

تمثينورثمبرلاند

إنجلترا،شماليأقصى

الحدودأغلبعلىوتمتد

وأسكتلمدا.إنجلترالين
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موجزةحقائق

بث.مور:ريالإدالمركزا

لرويك.،مورت،بليث:الكبرىا!لدن

2.كم350.5:المساحة

نسمة.6003،،التعداد:

البطاطس،احشودان،االمواشى،الشعير،:الزراعة:الرئيسيةا!لنتجات

السالمود.الصيد:.القمحالسكر،لنجر،الأعمام

الهسدسية،المعدات،الإلكترونيات،المنسوحات،الملاس:الصناعة

.الحجريالفحم،الورقيةالأنسجة،الحلاقةشفرات

المدينةفىالمقنعينالرجالمنبمسيرةالاحتفالويبدأ

فىالمشتعلةالنارفوقيرمونهاثم،القطرانبراميلحاملين

المدينة.سوق

الترويحمناطقمنوسواحلهالإقليمأنهار.الترويح

تويد.نهرمنالسالمونسمكاصطاديجريحيث

نحونورثمبرلاندفىالوطنيةالحديقةوتغطي

هواةوالتلالالفسيحةالأراضىوتجتذب.2كمأ،040

،الأخرىالترويحيةالمناطقومن.الخيلوركوبالمشي

بلدانمعظمفىيقامالذيالسنويالزراعىالمعرض

الرجبىكرةالمشهورةالرياضيةالنشاطاتومن.الإقليم

فريقأيضاويوجد.الإقليممدنجميعفىأنديةلهاالتي

.القدملكرة

حكوماتلستالإقليمفىتوجد.المحليالحكم

فالى،بليثتويد،-أبون-برويك،ألنويك:وهى،محلية

تاينديل،وبونتلاند،موربثتشملالتيموربثكاسل

بونتلاند.مدينةفىالشرطةمركزويقع

الاقتصاد

فىارراعيةالإقليمأراضىمعظمتقع.والصيدالزراعة

المحصولهوالشعير.الساحليةوالمناطقالوسطىالسهول

البطاطس،بمالشوفان:الأخرىالمحاصيلومن.الرئيسى

الأبقارالمزارعونويربي.والاعلافالقمحالسكر،بنجر

وتعتبر.المرتفعةالمناطقفيوالأغنام،المنخفضةالأراضىفي

،الشمالبحرعلىالرئيسىالصيدمركزبريكمنطقة

تويد.نهرعلىالسالمونسمكتعليبمصنعويوجد

الجنوبيالجزءفىالصناعيةالمنطقةتقع.الصناعة

نامية،صناعيةمدينةكراملنجتونتعد.الإقليممنالشرقي

بلايثوتصئفي.والالياتالسجائرولاعاتفيهاتنتجع

هالتوسلوفي،والإلكترونياتوالمنسوجاتالملابس

،والأصوافوالبطاطينالسجادأوترييرنوفيبمالبويات

أشنجتون.فيالألومنيوملصهرمصنعويوجد

الحجريالفحملإنتاجالرئيسيةالمنطقةتقع.التعدين

الفحممناجموتأثرت،وبيدلنجتونأشنجتونبجوار

فىالحجريالفحمإنتاجبخفضنورثمبرلاندفىالحجري

بريطانيا.

السياحويأتي.ناميةصناعةالسياحةتعد.السياحة

الوطنيةالحديقةمثلالجميلةالطبيعيةالمناطقلزيارة

.الصغيرةالساحليةوالمصايف

الحديديةالسككخطيمر.والاتصالاتالنقلوسائل

وبريكوألنموثموربثبمدنوأدنبرهلندنبينيصلالذي

كارلايلإلىنيوكاسلمنيصلخطمنهوشفرعوتويد،

الطريقويمروهالتويسل،وهكسامبرودوبمدنمارأ

الإقليمفيويوجد.للإقليمالشرقىالساحلبطولالشمالى

بجوارالواقعولسنجتونومطار،الرئيسيبليثميناء

بونتلاند.

نيوكاسل.فىسىبيبيالمحليةالإذاعةمحطةتقع

الإقليم.فياماكنعدةمنالأسبوعيةالصحفوتصدر

السطح

ضرقىشمالفينورثمبرلاندتقع.والمساحةا!لوقع

الشرقومنأسكتلندا،الشمالمنويحدهابريطانيا،

ووير،وتايندرهامإقليمالجنوبومن،الشمالبحر

كما01نحوالإقليمويمتدكمبريا،إقليمالغربومن

إلىالشرقمنكم08ونحو،الجنوبإلىالشمالمن

.الغرب

مناطقثلاثإلىالإقليمينقسم.الطبيعيةا!لظاهر

وجزءالغربيةوالمرتفعات،الساحليةالأراضى:وهىطبيعية

أراضيىمنالساحليةالمناطقوتتكون.الشماليةبناينمن

منوتمتدالبحر،سطحقوقمترا09منأقلمنخفضة

شماليكيلومتراتخمسةنحوإلىالجنوبفيبليث

بجوارجزرعدةوتوجد.كما6نحووبعرض.بريك

.فارنجزرمثلالساحل

الحدودإلىالساحليةالمناطقمنالغربيةالمرتفعاتتمتد

تكونالتىشيفيوتتلالإلىوتصل،للإقليمالغربية

زيارتهايمكنمواقع

اننىالقردإلىتاريخهاويعود،مرتفعةمنطهقةعلىتقعبامبيره:قلعة

كريسلالبطلةيختصمتحصالقريةفىويوحد،الميلاديعمتسر

دارلنج.

فيهاتنتشرحدائقوهي،النويكلجوارتقعكراجسايد:مسطحات

.والبحيراتالأشحار

الفقمة.حيواناتوتكاثرالطيور،لمتاهدةممطقة:قرنجزيرة

فيالخصرانيةميلادمكانوهى(:المقدسة)الجريرةلندزفارن:جزيرة

عشرالسادسالقردلدايةإلىتعودقلعةوبهابريطانيا،شمالي

.الميلادي

جميلة.رسوموفيهاموربثلحوارأم688عامشئيدت:ولنجتونقاعة
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فىنورثمبرلاندوتقعوأسكتلندا.بريطانيابينالحدود

الحدودمنالأكبمالجزءعلىوتمتدبريطانيا،شمماليأقصى

وأسكتلندا.بريطانيابين

نورثمبرلاند،غربىجنوبفيالشماليةبناينتقع

الغربية.المرتفعاتعنالجنوبيتايننهرواديويفصلها

منوتمتد،م006إلىترتفعجبالسلسلةوبناين

وستافوردشاير.داربيشايرحتىجنوبأنورثمبرلاند

عنديبدأالذيتايننصالإقليمأنهارأهمالأنهار.

فيالعملانتهىوقد،والجنوبيالشماليتايننهريالتقاء

الثمانينياتأوائلفيالشمالىتايننهرعلىكيلدرسد

جزءاتويدنهرويشكلأوروبا،فىمائىخزانأكبروهو

واسكتلندا.بريطانيابينالحدودمن

مناطقأكثرمنتاينوواديالصواحلتعد.المناخ

.بالمرتفعاتومحاطةمنخفضةمناطقفهيجفافا،الإقليم

الشتاء،فىبم53السواحلفيالحرارةدرجةمعدلويبلغ

السنويةألامطاركميةمعدلويتراوح.الصيففيماوه

الغربيةالمرتفعاتفيالحرارةوتقل.ملم76و.635مابين

الشرقية.والمناطق

إقليمأنالآثاروعلماءالمؤرخونيعتقد.تاريخيةنبذة

وهاجم.التاريخقبلماعصورفيمأهولآكاننورثمبرلاند

حصونعدةوبنوا،م8و.07عاميبينالإقليمالرومان

شعوبهجماتمنلحمايتهمهادريانجدارابتنواكما

فىسكسونالأنجلوهجماتأولىوحدثتاسكتلندا.

،السادسالقرلىمنتصفوفي.الميلاديالخامسالقرن

إيداحكمهاالتينورثمبرلاندفيبيرنيسيامملكةأسست

،الميلاديالسادسالقرننهايةوفى.ألبيورنمققبائلزعيم

التينورثمبريامملكةمكونةديرامملكةمعبيرنيسيااتحدت

.فورثإلىهامبرنومنامتدت

الثامنالقرنأواخرفينورثمبرياالدنماركيونهاجم

التاسعالقرنمنتصفحتىالإقليميدخلواولم،الميلادي

.والأديرةالكنائسوأحرقواالإقليماقتحموأحيث،الميلادي

هاجمأم،660عامالنورمنديالاحتلالوبعد

.مراتعدةالإقليمالأسكتلنديون

جورج:مثلالمشاهيرمنعددالإقليمإلىينسب

الذيوهوهكسامبجوارويلامفيولدالذيستيفنسون

التيدارلنججريسالقواربوبطلة،البخاريةالالةطور

منينحدرسوينبرنألجرنونوالشاعر،بامبرجفىولدت

نورثمبرلاند.منعريقةعائلة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تشارلزالجرنون،سوينبرندرهامنصالتاين،

تاريح،المتحدةالمملكةستيفسمونويروتاين

نهرتويد،

تقعكالتالتىالقديمةالإبحليزيةالممالكمن!رفميرب

وديرا.بيرنيسياممالكاتحادمنوتكونت،الشمالأقصىفي

وأسكتلنداهمبر،نهرشماليإنجلتراكلنورثمبرياوشملت

فورثأوففيرثحتىالغربيةوأسكتلندا،الغربيةالجنوبية

أقوىنورثمبرياكانتالميلادياسمابعالقرنوخلاللثممالا.

أوروبافيللعلمالقياديالمركزكانتكما،إنجليزيةمملكة

وتحولتوأوزويو.وأوزوالد،،إيدونملوكهاويشمل.الغربية

روما.منالسلتيينالمنصرينبوساطةالنصرانيةإلى

-أم)832إريكأدولفنلزنوردنشلد،

،سويديقطبىمكتشفنوردنشلد،البارونأم(.109

عبريبحرمنأولكان.الخرائطفىومرجع،معادنوعالم

،والهادئالأطلسىالمحيطينبينالشرقيالشماليالممر

بمحاذاةنوردنشلدأبحر.ام987وام878عامي

الرحلةهذهوقائعويرويوآسيا.لأوروباالشماليالساحل

.أم881عامالصادرألفيفارحلةكتابهفي

السويدإلىوارتحلبفنلندا.،بهلسنكينوردنشلدولد

فيبعثتينقادسويديا.مواطناوأصبح،أم857عام

عامالأولىالبعثةفي.الشمالىالقطبإليللوصولمحاولة

منكم259حواليإلىعموفياالسفينةقادأم،868

عامجرينلاندجيولوجيانوردنشلددرس.القطب

قربالثلجيالحاجزاخترقوام883عاموعاد.ام087

الداخليالثلجفوقكبيرةمسافةوسافر.الشرقيالساحل

.للجزيرةالداخليةالأجزاءفيانتشارهمدىليحدد

ملكا،كان(.-أم)229سيهالوكلوردوم

بين)كمبوتشيا(كمبوديالدولةورئيساللوزراء،ورئيسا

مستعمرةكمبودياوكانتام.079وأم419عامي

القرنخمسينياتأوائلفيملكا.أصبحعندمافرنسية

.الاستقلالأجلمنبلادهنضالمميهانوكقاد.العشرين

السياسة،معتركليدخلأم،559عامعرشهعنوتنازل

العامذلكفيسيهانوكوأصبحأمير.لقباتخذلكنه

.أم069عامللدولةرئيساثمللوزراء،رئيسا

بهأطاخالبلاد،خار!كانبينماأم،079مارسوفي

وشكل،بالصين،بكينإلىفلجأحكومتهأعضاءمنعدد

عاموبنهاية.للشيوعيينمناصرةالمنفىفيحكومة

بينكمبودياأرجاءجميعفيالحرباندلعتام،079

الحربوانتهت.الشيوعيةوالقواتالحكوميةالقوات

.أم759عامالشيوعيينبانتصار

سيهانوكالحمر،بالخميرالمعروفونالشيوعيونأعطى

فيمهمدورأييمنحوهلملكنهم،الدولةرئيسمنصب

،آخرونشيوعيونأطاحام!97عاموفي.الحكومة



النورس578

وفي.الحكمعلىواسعتولواالحمربالخمير،فيتنامتدعمهم

ضملائتلافرئيساأصئمميهانوكام829عام

انظر:الجديدةالبلادلحكومةمعارضةمجموعات

رئاسسةمنتغيبإجازةأخذأم879مايووفيكمبوديا.

ملكاليكونعاد،أم399عامانتخاباتوبعد.الاثملاف

راناريدأنإلاللوزراء،رئيساراناريدوأصئابنه،ثانيةمرة

حاكمهالذيللوزراءالثانىالرئيسسينهونمعاختلف

.ام899أوائلفىغيابيا

بنه.بنومفيمحيهانوكولد

حجممثلفيالجناحينطويلالطورمننوعالئورس

تحلقوهىغالباالنورسطيورتشاهدقليلا.أكبرأوالحمامة

منالعظمىالغالبيةوتعيش.المياهمنكبيرةرقعةكلفوق

أنهابيد،المحيطاتمنالقريبةالأماكنفيالنورسطيور

الداخلية.المياهمنقريباأيضاتعيش

طائرهوالبحرطيورمنآخرنوعائشبهوالنورس

النورسطيورجسممنالعلويالجزءويشميز.الخرشنة

لؤلؤي،رماديبلون،النورسأنواعكلفيالنمو،المكتملة

بعضريشويعكس.اللونأبيضالسفليالجزءبينما

.والرماديوالأسمرالأسود:الألوانمنمجموعةالأنواع

عمرومإختلاف،الفصولتغيرمعالألوانهذهوتتغير

وأالرماديإلىأقربلودقفىالطيورصغاروتبدو.الطائر

العامفيبيضاءتتحولالأنواعوبعض.السمرةإلىضارب

لاينموقدالنمواكتمالعلىالدالالريعقأنكما،التالي

لهاالطيورومعظم.الرابعةسنحتىالطيورهذهبعضفى

الخرشنة،طائرمنأكبروجسممرلغوذنبأعرضأجنحة

طيرانه،في،النورسأنبيد،منهوامتلاءقوةأكثرأنهاكما

بصورةيسبحقدولكنه،الخرشنةمنرشاقةأقليبدو

الماء.سطحعلىطافياالرأحةوقتالنورسويقضي.أفضل

وقد،مستعمراتفيالنوارستعش!قماغالبا.عاداته

كما،المغازلةتطلوهي.المتوالدةالأزواخآلافمنتتكون

أعشاشمها.تهددالتىالطورإبعادسبيلفيتستميتأنها

.التزاوجفصلفيخصوصا،صخابطائروالنورس

وأعاليةصيحاتالكبيرةالنورسطيورمنعدديحدث

ومناقيرهاالطيورتصدرها،الضحكأوبالعواءشبيهة

ما.حدإلىكبيرةأعشاشاالنوارسوتبنيتماما.مفتوحة

.توافرهعندالبحريالعشبالنوارسماتستخدموغالبا

لونهايكونبيضاتوثلاثاثنينمابينالنورسأنثىوتضمع

التبقع.شديدزيتونياأوالسوادإلىضاربابنياعموما

كما،ترىأنالتفقيسالحديثةالنورسطيورإمكانوفي

صغارهالنورسويغذي.ناعمبزغبجيدةحمايةمحميةأنها

.الأخرىالأطعمةجانبإلىجزئياالمهضومبالسمك

حينومن.رئيسيبشكلالقمامةالنورسطيورتقتات

سطحمنبالقربالحيةالأسماكبصيدبعضهايقوملآخر،

تفضللكنهاعليها.الانقضاضطريقعنوذلكالماء،

كما.كبيرةبأعداداسم!كأرصفةعندوتتجمهرالجيف

وتأكلالمرفأإلىالحسمكصيدمراكبوراءتسيرأنها

طيوربعضوتقوم(.الطريةالداخلية)الأجزاءالفضلات

الرملعلىبأقدامهاالمتواصلبالضربأيضاالنورس

علىالبحريةالديدانظهورعنهينتجالذيالأمر،الطري

الأصنافخصوصامنها،عديدةأنواعولاتكتفي.السطح

تأكلبل،الأخرىالطيورصغاربأكلحجما،الأكبر

أضورس.اصغار

المناطقفىويعيع!يتوالدالنورسطيورمنوالعديد

المحاريثوراءالنورسأسرابماتسيروغالبا.الدأخلية

علىيظهرقدمماذلكوغيروالديدانالحشراتلتقتات

التربة.تقلبعندماالسطح

منالظهر،الأسودالعملاقالنورس.النورسأنواع

سم،75طولهيبلغحيثحجماالنورسأنواعأكبربين

منالنوعهذاويتكاثر.ام،5عنمايزيدإلىجناحاهويمتد

أما.للأطلسيالشماليةالسواحلامتدادعلىالنورسطيور

النوعمنقليلاأصغرفهوالظهر،الأسودالجنوبيالنورس

!؟+ءس!حض

المسقار،الدائريالنورس،أسفلإلىأعلىم!تشملالنورسأنواع

أ!وراهذهوتعيشالظص.الأسودالعملاقوالورس،الرنجةنورس

الداحلية.والمياهالسواحلامتدادعلى



975كفونور

إفريقياسواحلطولوعلىمدغشقرفيويتكاثر،الأول

وفي،الجنوبيةأمريكامناطقمنالكثيروفي،الجنوبية

النورسوأما.الجنوبيةوجورجياالفوكلاندوجزرنيوزلندا

شكاثرفإنه-الظهرأسودآخركبيرصنفوهو-الباسفيكي

أستراليا.في

وهو.رماديظهروله،سم06نحوطولهالرنجةونورس

ويعيشتقريبا.الشماليالكرةنصفأنحاءكلفىيعيش

في،الرنجةنورسبريشالشبيهالري!شذوكاليفورنيما،نورس

امتدادعلىالشتاءيقضيلكنه،الغربيةالشماليةأمريكا

الدائريوالنورس.الشماليالأمريكيالهادئالمحيطساحل

بصفةتعيشالتيالشماليةالأمريكيةالأنواعأحدالمنقار

السواحل.علىالشتاءوتقضي،الداخليةالأجزاءفىرئيسية

حدودداخلويعيش،اللونأبيضالعاجيوالنورس

فهوالفضيالنورسأما.الشماليالقطبمنكم005

أنهكماإفريقيا،جنوبأقصىفىفقطيعيشصغيرطائر

ونيوزيلندا.أستراليافييعيش

الصياد؟الكركرالماء،زمج،الخرشنةأيضا:انظر

طائر.الكركر،

جبل.،إيفرستانظر:.تئزيئغ،ئورغاي

تشتهرلإنجلترا،الشرقيالساحلعلىمقاطعةفور!وك

مركزيجعلهامما،المائيةوممراتهاوبحيراتها،بمستنقعاتها

الشراعية.والمراكبالتجديفرياضةوعشاقللسياحجذب

فيمزارعوهاكانولقدمتميز،زراعىنشاطالمقاطعةفى

الدورةنظاماستخدممنأولالميلاديعشرالثامنالقرن

أهمهاعديدةثقافيةنشاطاتللمقاطعةكذلك.الزراعية

يوليو.شهرخلالسنويايقامالذيوالموسيقىالفنونمهرجان

فوقوتمتد،سئمحافظاتإلىالمقاطعةتنقسم

حوالىويسكنها2كم535.5مقدارهامساحة

نورويش،:هيالرئيسيةمدنها.نسمة007.736

مدينةهوالإداريومركزها.لينوكينجزالكبرىيرموث

نورويتش.

تاريخيةنبذة

مما،التاريخقبلماإلىتعودمناجمالمقاطعةفيتوجد

آلافمنذالمقاطعةفىعاشقدالإنسانأنعلىيدل

علىدليلارومانيةمدنأطلالتمثلاثارأيضاهناك.السنين

الانجلز،احتلهاوكذلك.المنطقةلهذهالرومانييناحتلال

الحاليين.اللإنجليزأجداد

فيهاعالقفقدبأمريكا،وطيدةصلاتللمقاطعةظلت

وينتمي.لنكولنابراهامالأسبقالأمريكيالرئيمىأسلاف

الفيلسوف:أمثالالاخرينالمشاهيرمنعددأيضاإليها

.نيلسونواللوردبين،توماس

منخفضة،المقاطعةأراضيمعظم.الطبيعيةالمظاهر

وتغطيالبحر،سطحمستوىتحتبعضهاويقع

بعضوتوجد.المقاطعةمنكبيراجزءاالمستنقعات

شواطىءالغاباتتغطيكما.الغربيةالأجزاءفيالمرتفعات

فيهاتنتشركذلكويسي،ونارنهرمثلالأنهارمنعدد

المقاطعة.بحيراتأكبرهيكلينجبحيرةوتعتبر،البحيرات

السنويةالأمطارومتوسط،جافالمقاطعةفىالمناخ

الحرارةمتوسطبينمافقطملم006حواليإلىيصل

.م715و4بينيتراوحالشهرية

المنتجةالمقاطعاتأهممنواحدةنورفوكالاقتصاد.

كثيرةمحاصيلإنتاجفيهاويتمإنجلترا.فيللحبوب

والفواكه.والخضراواتوالبنجروالشوفانالشعير:تشمل

تهيئنورفوكمستمقعات

منشاسعةمساحات

المتداحلةالبحيرات

التى،المائيةوالممرات

كبيرةأعداذاإليهاتحتذب

الزوارقرياضةهواةمن

الأسماكوصيد

المتحمسين.



نورفوك085

لصيدأنكما،والأغنامالأبقارالمقاطعةفيتربىكذلك

.كبيرةأهميةالأسماك

مثلالخفيفةالصناعاتمنعددالمقاطعةفييوجد

السياراتغياروقطعالأطفالولعبالساعاتصناعة

العلمية.والمعداتوالمنسوجات

وأهم،المقاطعةاقتصادفيمهمادوراالسياحةتؤدي

المقاطعةموترتبط.يارماوثقريةالسياحيةمنتجعاتها

بمدينةأيضاترتبطكماالحديديةللسككبخطلندنمدينة

نورويتش.

بهاأنكما،السريعةالطرقبعضالمقاطعةفييوجد

للتلفاز.ومحطةالإذاعيللإرسالمحطتين

المتحدةبالولاياتفرجينياولايةفيرئيسىميناءلور!وك

نسمة،9222126نورفوكالمدينةسكانعدديبلغ.الأمريكية

نسمة.3161..701الكبرىالحضريةالمنطقةسكانوعدد

خليجمدخلعندالشرقيةالجنوبيةفرجينيافيالإقليمهذايقع

المياهمرافئأروعإحدىرودز،هامبتونوتشكل.تشيسابيك

علىالبحريةنورفوكوقاعدة.العالمفيالطيعيةالعميقة

وهي.المتحدةبالولاياتبحريةمنشاةأكبرهيرودزهامبتون

الأطلسى.قيادةرئاسةأيضاتضم

ميناءلفرجينياالتشريعىالمجلسأنشأأم068عامفي

إنجلتراأوإمنتبحرالتىالسفنليخدمنورفوكلماقليم

باسمنورفوكبعدفيماالميناءوسمي.الغربيةالهندوجزر

ومدينةام736عاممستقلاإقليماأصبحتثم.الإقليم

.أم845عاممستقلة

هامبتونعلىكبيرااعتمادانورفوكاقتصاديعتمد

هامبتونساحلعلى،البحريةنورفوكقاعدةوتقعرودز.

وتستقبل.بالقاعدةمدنيموظف22و...ويعملرودز.

من،أخرىوموانئنورفوكتشملالتيرودز،هامبتون

وتعمل.العالمفياخرميناءأيمنأكثرالحجريالفحم

بجنوبالغنيةالحجريالفحممناجملمناطقتوزيعكمركز

34حواليبتداولنورفوكوتقوم.وغربهافرجينياغربي

.العامفيالبضائعمنمتريطنمليون

شركة065حوالىالحضريةنورفوكبمنطقةوتوجد

المصنعة،الأطعمةالرئيمسيةمنتجاتهاوتشمل.صناعية

الحكممنبشكلنورفوكوتتمتع.والشاحناتوالسفن

للمجلسأعضاءسبعةالناخبونويختار.إداريمجلسذي

منهمواحداالمجلسأعضاءيختارثم.أعوامأربعةلفترة

سياساتهم.لينفذمدينةمديرويعينونمحافظا،

هنودبنورفوكاليومتعرفالتيالمنطقةفيعاشوقد

أوائلفيلهاالأبيض!الرجلاكتشافبدايةعندباوهاتان

مستعمراميناءنورفوكوكانت.الميلاديعشرالسابعالقرن

الثورةوخلال،ام776عاموفى.البحريوالإمدادللتبغ

معظمها.ودمرالمدينةبريطانىأسطولقصف،الامريكية

.ام845عاممدينةبوصفهانورفوكضموتم

قاعدةإنشاءفىالبحريةبدأتحتىببطءنورفوكنمت

البلاددخولمنقصيرةفترةبعد،ام179عاملهابحرية

الثانيةالعالميةالحربوخلال.الأولىالعالميةالحرب

إلىالمدنيينمنالالافارتحلام(،549أم)939

البحرية.القاعدةوفيالسفنبناءأحواضفىليعملوأالمدينة

إلى332441.مننورفوكسكانوارتعكلدد

.أم059عامنس!ة1325132

حضريتجديدبرنامجالمدينةبدأتام519عاموفى

وخلال.عامةمساكنوإنشاءالفقيرةالأحياءإزالةشمل

منالعديدالمدينةأنشأتالميلاديالعشرينالقرنسبعينيات

اكتملأم839عاموفيساحليا.وفندقاالعاليةالمبانى

البحر.ساحلعلىللمعارضسوقإنجاز

أستراليا،يتبعإقليمنورفوكجزيرة.!جريرة،لور!وك

كيلومترا،006بعدعلىالجنوبيالهادئالمحيطفيوتقع

غربشمالكما0002بعدوعلى،سيدنيشرقيشمال

الجزيرةمنالإقليمهذاويتكون.بنيوزيلنداأوكلاند

اهلتينغيرأخريينجزيرتينإلىبالإضافة،نورفوك،الرئيسية

الحاكمويعين.نيبانوجزيرة،فيليبجزيرةهما،بالسكان

مسؤولأيعدالذيللجزيرةالإداريالمديرلأمشرالياالعام

بكانبرا.الأقاليمإدارةخلالمنالأستراليةالحكومةأمام

فيالقوانينلسنالسلطاتللجزيرةالتشريعيالمجلسولدى

فىالدخلعلىضرائبهناكوليحست،الجزيرةشؤونكافة

تغطيةلغرضقليلةرسوماهناكأنكيرنورفوكجزيرة

العامة.الأشغالتكلفة

ثمانيةحواليفطولهابممحدودةنورفوكجزيرةومساحة

شواطئهاعلى.كيلومتراتخمسةوعرضهاكيلومترات

السفنترسوولذا،للسفنومرأسشواطئبهاوليص!صخور،

ونورفوك.الصنادلبوساطةحمولتهاوتفرغالجزيرةعنبعيدا

بيتسوجبلبتجبلهمابارزتانقمتانوبهاجبليةمنطقة

اليسيرومنالبحر،سطحمستوىفوقم003ترتفعوكلتاهما

امتدادعلىالرائعةالمناظرمشاهدةمنوالتمكنتسلقهما

ويجري.ونيبانفيليبجزيرتاالبعدعلىوتبدو.الجزيرة

جبالهاوتغ!،الصغيرةوالأنهارالجداولمنالعديدبالجزيرة

أشجارأرجائهاجميعفيوتنتشر،غنيةنباتاتووديانها

مميزا.طابعاالجزيرةتكعسبالتيالباسقةالصنوبر

هيوالسياحة.نسمة000.2الجزيرةسكانيبل!دد

أولكنجستونوتعد،الرئيسيالاقتصاديالنشاط

الحكومة.مقروهى،بالجزيرةمستوطنة



581الجنوبيةنورفوك

مستعمرةالجزيرةفيهكالتالذيالزمنمنذباليةآثارفيهالورفوكجزيرة

.الصورة

خلالام774عامنورفوكبجزيرةكوكجيمسرسا

المطالبةفيبريطانياحقلمحاعلانوقامالعالمحولالثانيةرحلته

إلىالأولالأسطولوصولمنقليلةأسابيعوبعد.بالجزيرة

أفرادهابينمنكتيبةإرسالتمأم788عامبوتانيخليج

مناحتلالهادونلتحولنورفوكجزيرةإلىمنفياسجينا15

من6فىالجزيرةشاطئعلىونزلت.أخرىقوىأيقبل

فىخالدايزاللاالذيأضاريخاهذا،أم788عاممارس

لصعوباتونتيجةالتاسيسبيومإليهويشارنورفوكجزيرة

وبقيت.ام813عامفىالجزيرةعنالتخليتمعديدة

التالية.سنةعشرةالاثنتيطوالمأهولةغيرنورفوك

يونيوفيالجزيرةفيقاسيةعقابيةمستوطنةتأسيستم

قدكانوابوتانيخليجمنمجرمينلمعاقبةام825عام

واحتجبأممتراليا،وجودهمأثناءالجرائممنالمزيدارتكبوا

التخليتمأنإلىالباسفيكيالجحيمهذاعلىالناسبعض

.أم856عامالمجرمينآخروغادرهاالمستوطنةتلكعن

ى!الموضحرودبكوالتيالمعروفالشارعفيالضباطعاش.للمجرمين

491،نفسهالعامذلكفى،نورفوكجزيرةإلىووصل

،جديدةحياةليبدأوابتكيرنجزيرةمنقدموامستوطنا

بماونتى.البريطانيةالسفينةمتمرديأحفادمنومعظمهم

بتكيرنإلىالأسربعضرجعتقليلةسنواتخلالوفي

أصبحتام698عاموفى.للوطنالغامرالحنينبسبب

مأ419عاموفىويلز.ساوثنيوإلىتابعةنورفوك

لأستراليا.تابعاإقليماأصبحت

إقليمفيمحليةإدارةمنطقةالجنوديةلورلمحوك

عدديبا.وزراعيةمنخفضةأراضوهىإنجلترا.نورفوك

نسمة.004101سكانها

أهممن.رئيسيبشكلالحرثعلىتعتمدفيهاالزراعة

بلدانها:أكبروالقف.السكر،وبنجرالشعير،:محاصيلها

صناعاتهامن.رايموندهام،لودون،هارليستون،ديسي

السياحةوتحظى.والسيارات،الكوبائيةالأجهزةمكونات



نورمبرج582

منطقةمنقسماالجنوبيةنورفوكتضمكما،متناميةبأهمية

برودز.نورفوك

يبلكلددألمانيا.جنوبفىصناعيةمدينة!رميرج

هوللمدينةالألمانيوالاسبم.نسمة4652255سكانها

إلىالمدينةمنالاوسطالجزءبجنيتزنهرويقسم.نورنبرج

الخامسالقرنفيبنيسورالمدينةبمركزويحيط،نصفين

أثناءللحلفاءالجويالقصفدمرولقد.الميلاديعشر

أتلفأوام(،49ء-ا)939الثانيةالعالميةالحرب

المدينةمعالمومن.التاريخيةنورمبرجبناياتمنالعديد

سانتوكنيسة،لورنسسانتكنيسة،الباقية

الوسطى،العصورإلىتاريخهمايعوداللتانلمميبالدوس،

ترميمه.أعيدالذيدورير،ألبرختالشهيرالفنانوبيت

،السياراتإنتاج،العديدةنورمبرجصناعاتومن

المكتبية،والالات،الكهربائيةوالمعدات،والدراجات

.الأطفالولعب

يعودالمدينةتاريخولكن،مجهولنورمبرجتاربإنشاء

وأثناءتقدير.أقلعلى،الميلاديعشرالحادىالقرنإلى

تجارية،مدينةنورمبرجأصبحت،المتأخرةالوسطىالعصور

النازيةللنشاطاتمركزانورمبرجوكانت،مزدهرةوثقافية

إلى4591ومن.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفي

لمجرمىالحلفاءلمحاكماتمسرحانورمبرجكانتام،949

النازيين.الحرب

عدىأطدقاسمالنورمنديالغزوالغزو.الئورمددي،

قادفقدام،660عاملإنجلترانورمنديا،دوق،وليمغزو

إلىالقنالعبرنورمندياجيشا،الفاغبوليمالمعروفالدوق

.يونالنورمند:نظرا.إنجلترا
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فرنسا.لملكوتابعا،بنفسهمعتدافظاحاكماوليمكان

،المعترفإدواردالملك،عمهابنيخلفأنيأملوكان

وكان.لهخلفاعينهإدواردأنوادعىإنجلترا،علىملكا

إيرلهارولدهوإنجلتراعرشعلىالرئيسيالمنافس

جنحتالذيهارولدأنأيضاادعىوليمولكن.ويسكس

أقسمقد،أم640عامالنورمنديالساحلعلىسفينته

ومات.بالعرشوليممطالبةمناصرةعلىمقدسئاقسما

الأعلى)المجلسالويتانفاختار.أم660عامإدوارد

ملكا.الثانيهارولدالأنجلوسكسونى(

مساندةوضمن،العرشفيحقهفوراوليموأعلن

ورسا.رجل000.5حواليقوامهجيشاوجمعالبابا،

مقاومة.دونهيستنجز،قرب،بفنسيفىوليم

الناجح.رسوهمعلىالنورمنديينالمصادفةوساعدت

أنباءتلقىالنورمندبنوصولانتظارفىهارولدكانفبينما

شمالأفأسرعإنجلترا.شماليهبطتقدنرويجيةقوةبأن

بقوتهنزلقدوليمكانالأثناءتلكفي.النرويجيينوهزم

عبرعائذاهارولدزحفثم،الحصينغيرالساحلعلى

41فيهيستنجزقربالنورمنديالجيعقوهاجمإنجلترا

التاريخيةهيستنجزمعركةتلكوكانت.ام660أكتوبر

الملكفيهاوهزملإنجلترا،النورمنديالحكمأسستالتي

توجحيث،لندنإلىوليموزحف.وقتلالثانيهارولد

وقضىام،660عامالميلاد،عيديومفيإنجلتراعلىملكا

حاولوقد.السكسونإخضاعفىعديدةمشوأتالمنتصر

عارضوهلكنهمالسكسونيينالنبلاح!امشمالةالبدايةفي

بعناد.

ولم.متينةقواعدعلىالنورمنديالحكموليمأسس

.التاجنفوذيبسطأنهاعتقدفعلأيارتكابفييتردد

وزعتثم.عارضوهالذينالإنجليزالنبلاءاراضيوصادر

حم!يحبرلمبركأءلافي!لم/كأبربزتنصء37-لأ3ص،!!رءسعع!-اءعس7س-ء!3!حؤبرص!ا!

.القنالعبرلجيشهالفاغوليمألحرعمدماأم660عامفيلدألإنجلتراالنورمديالغزو

تمشحف-!



583جوهانزبافي،نورمي

وألزمالنورمنديين.وليممناصريعلىالمصادرةالأراضي

وبهذه.لهالمباشرالولاءقسمبأداءالأراضيملاككلوليم

المباشر.سلطانهتحتإنجلترالورداتجميعوضعالطريقة

الفاغأمرإنجلتراأحوالعلىالاطلاعمنيتمكنوحتى

مناطقلكلمسجعوهو،الإنجليزيهالأراضىسجلياعداد

إلىاسماءهاالإنجليزيةالأسمرمنالعديدوترد.مملكته

سجلانظر:.الأراضيسجلكتابفىتدوينات

الإنجليزية.الأراضى

فيالحاكمةالطبقةالنورمنديينمنالمنحدرونأصبح

عنبمعزل،الوقتبعضبأنفسهمونأواإنجلترا.

.مهزومونقومأنهمعلىوعاملوهمالأنجلوسكسونيين،

والأنجلوسكسونيون.النورمنديونتزاوجالسنينوبرور

في،البدايةمنذمتشابهينكانااللذان،الجنعسانوامتزج

العائلاتمنكثيريدعيالحاضر،الوقتوفىواحد.جنس

منهاالقليلأنمعالنورمنديين،الغزاةسليلأنهالإنجليزية

ذلك.إثباتيستطيع

والحكم،القانونفينبوغذويالنورمنديونكان

اللغةفإنذلكإلىإضافة.عظيمةبمقدرةإنجلتراوحكموا

للنورمنديين.بالكثيرمدينةوالمعمار،والأدبالإنجليزية

بعدوفيما.الفرنسيةيتحدثونالبدايةفيالنورمنديونوكان

الأنجلوسكسونيينبلسانالنورمنديةالفرنسيةامتزجت

إنجليزية.لغةفأصبحتالجرمانى

هيستنجز،،الأولوليمأيرلندابمإنجلترا،أيضا:انظر

معركة.

وف!ضنسا.غريشمالفىإقليملورملدب

القرنفيالمنطقةغزواالذينالقدماءالإسكندينافيينباسم

بينالإنجليزيالقنالساحلبمحاذاةوتقع.الميلاديالتاسع

روين،الشهيرةنورمنديامدنوتشمل.وبريتانيبكاردي

وبايو،،وكينوأونفلير،ولوهافر،،القديمةالمقاطعةعاصمة

بحارةبوصفهمجيدامعروفونوسكانهاوشميربور.

الألبانمواشيتربيةفيمتخصصونوالمزارعون.ومزارعين

.التفاحوعصيرالبرانديتفاحوخاصة.الفواكهوزراعة

كين.منبالقربالحديدخامتعدينيتمكما

تشارلزالكارولنجي،الملكجعلم119عاموفي

النورمنديالزعيمقيادةتحتدوقيةنورمنديا،الطب

الذي،الفاغوليمهورولوأحفادوأشورولو.أو،هروف

.ام660عامهيستنجزمعركةبعدالإنجليزيالتاجإليهال

نسيجقطعةعلىبالمعركةالمحيطةالأحداثتصويرتموقد

حائطعلىمعلقةنسيجقطعةوهي،شهيرةلوحةفيبايو

إنجلترامعنورمندياتوحيدتمكمابايو.بمتحفمحفوظة

-ام001)الأولهنريالإنجليزيالملكعهدخلال

نورمندياعلىللسيطرةوفرنساإنجلتراوتنازعتأم(.351

مرتين،الإقليمالإنجليزامشعادوقد.عامالمائةحربخلال

ملك،السابعلشارلزأم944عامفقدوهالنهايةفيلكنهم

للقواتقائدبوصفهامشهورةداركجانوأصبحتفرنسا.

نورمنديا.أجلمنالقتالفيالفرنسية

،ام449يونيو6فىعالميةشهرةنورمنديااكتسبت

نورمندياومنشواطئها.علىالحلفاءقواتهبطتعندما

الزوارباستطاعةولازالفرنسا.خارجالألمانالحلفاءطرد

الحلفاءغزوفيشاركتالتيالسفنحطاميشاهدواأن

أعيدولكن،القتالفىنورمنديامدنمنالعديدودمر

ترميمها.

الفايكنج؟،الثانيةالعالميةالحربأيضا:انظر

النورمنديون.

النورسأو،الفايكنجمنمجموعةاوور!رون

انتقلواثمفرنسا،فيأولآاستقرواالذينالإسكندينافيين،

التالممعالقرنوفي.وصقليةإيطالياوجنوبىإنجلتراإلى

علىبالإغارةغزواتهمالنورمنديونالمقاتلونبدأالميلادي

العاشرالقرنأوائلوعند.الفرنسيةالأنهاروأوديةسواحل

منالقريبةالفرنسيةالأراضيأستعمرواقدكانوا،الميلادي

م119عامفيبنورمنديا.الانالمعروفةالسيننهرمصب

م086)رولوأو،هروفالنورمنديالزعيمأصبح

الثالث.تشارلز،الفرنكيالملكخدمةفىدوقام(319-

الفرنسية.العاداتوتبنوانصمارىالنورمنديونوأصبح

كنيسةوقادةكإداريينمعروفينمنهمالعديدونوأصبح

وصليبيين.

بقيادةالنورمنديونالمقاتلونغزاأم660عاموفي

عبرالنورمنديالنفوذواتسعإنجلترا،،نورمنديدوق،وليم

المجموعاتكسبت،الفترةنفسوخلالكلها.بريطانيا

روبرتفغزا.أخرىأراضفيكبيرةانتصاراتالنورمندية

هوتفيلدتانكريدابنأم؟(850-أم10)ءغسكارد

أبناءمناخرابنوهو-روجراستولىكماإيطاليا،جنوبي

روجرابنوحدوقد.المسلمينمنصقليةعلى-تانكريد

.الشهيرةالصقليتينمملكةفيبعدفيماالإقليمينهذين

نورمنديا.الغزو؟،النورمندي،الفايكنج:أيضاانظر

عداءأم(.ا-739)798جوهانزبافي،نورمي

92وحطم،أوليمبيةذهبيةميدالياتبتسعفازفنلندي

مختلفة.مسافة16فيعالميارقفا

طريقةتوركو،فيولدالذيالنجارابننورمياتبع

سنفيصبيا.زالماوهوللجريعلمياوألمملوبا،منهجية

.ثوانوثلاثدقائقخمسفيأم،005جرى،العاشرة
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أجطلانورمىأصبح،انتويربفيأم029عاموفي

مرةعليهحصللقبوهوأم000/0لمسافةالأوليمبي

الأوليمبيةالألعابوفي.أمستردامفيأم289عامأخرى

مأ،005بمسابقتىنورميفازباريص!،فيأم249عام

القياسيةأرقامهحطموقد.دقيقة09خلالم5).0و.

مألم005مسافاتفيأم39وا2191عاميبينالعالمية

م.000/02إلى

والمنتظمةالطويلةبخطواتهمشهورانورمىكان

الألعابفىالشعلةحاملوكان.الهادئوتصرفه

بطلانورميظل.أم529عامهلحسكىفيالأوليمبية

رسمية.جنازةلهوأقيمت،وفاتهحتىقوميا

ال!سطورةفيجاءماحعسبثلاثةأتدارالئورئات

(،)الماضيأورد،:ثلاثأخواتوهن.الإسكندينافية

أوردوكانت)المستقبل(.وسكولد،)الحاضر(،،وفرداندي

إلىباستقامةفردانديوتنظر.الماضىنحووتتطلععجوزا

المستقبلتمثلف!!انتسكولدأماالحاضر.نحوالأمام

الأسطورةوحمسبأورد.لاتجاهمعاكساتجاهفيوتتطلع

وكان.والالهةالإنسانقدرالنورناتتحددالإسكندينافية

،صغرىنورناتهناكأنيعتقدونالقدماءالإسكندينافيون

شخص.لكلواحدةهناكوأن

وهى،محليةحكومةذاتومقاطعة،مديخة!روديش

نهرعلىتقعبإنجلترا،،نورفوكلمقاطعةالإداريالمركز

عددويبلغ.لندنشرقىشسمالأكم85بعدعلىوينسوم،

الاحذية،بصناعةمشهورةوهي.نسمة0001211س!صانها

نورويتشفيالأخرىالصناعاتأما.للماشيةالكبيروبسوقها

المدينةوفي.الكهربائيةوالأجهزة،الحلوياتفهي

محلية.إذاعةومحطة،مستقلةتلفازشركةاستوديوهات

.كبيرةتأمينأصشركةالرئيسيالمركزأيضابهاأنكما

عتيقةبناياتعدةعلى،نورويتشمدينةمركزيحتوي

ثلاث!تمنأكثرذلكفيبما،الوسطىالقرونإلىتعود

يعودالتي،المهنيةالنقابةدارالمبانيبينومن،كنيسة

وقاعة،الميلاديعشرالخامسالقرنأوائلإلىتاريخها

عشرالخامسالقرنفيبنيللتجاربيتوهيالغرباء،

طرازعلىبنيتوقدنورمنديةوكاتدرائية،كذلكالميلادي

.عالبرجولهاخاصزخرفي

.نوريالسعيد،ان!:.السعيدئوري

قائد(.-أم)349أنطونيومانويلنورييجا،

.أم989و8391عاميبينبنماعلىمميوعسكري

جورجالمتحدةالولاياترئيسأمرأم989ديسمبروفي

الأمريكيةالقواتبوش!

بوشوبررلنما.بدخول

مقت!بسببالقواتإرسال

أمريكيبحريةمشاةملازم

البنميينالجنوديدعلي

لنورييجااتهاماتإلىإضافة

في.الخدراتفيبالمتاجرة

استسلمأم099يناير

نورييجامانويلفنقلللأمريكييننورييجا

ليواجهالمتحدةالود!ياتإلى

المحاكمة.

أكاديميةفيوتخرج.سيتيبممافينورييجاولد

التحقالعامنفصفي.أم629عامبيروفيعسكرية

صعدثم.الملازمرتبةإلىسريعاترقىحيثالبنميبالجيمش

علىالجيشاستيلاءأعقابفيالصفوفعبربسرعة

الاستخبارأتلوكالةقائدانورييجاوأصبجع.الحكومة

فيونفوذهسلطاتهفوسع،ام079عامالبنميةالعسكرية

يمتلكها.التيالسريةالمعلوماتبسببالبلاد

وأصشمتهمام8391عامالجيشزمامنورييجاتولى

منواعتبارأ.اللاتينيةلأمريكاالخدراتتجارةفيبالتورط

علىإجبارهالمتحدةالولاياتحاولتام879عام

فيدراليانمحلفانلهوجهأم،299عاموفي.الاستقالة

بتجارةتهمابفلوريداالكبرىالمحلفينهيئةمنأمريكيان

ذإنورييجامياميفيمحكمةأدانتوالابتزاز.الخدرات

لمدةبالسجنعليهوحكمتتهمثمانيفيمذنباوجدته

عاما.أرب!ن

حدوا.(م3991-8391)لفدورو،ييفنور

القرنفي(التعبيري)الرقصالباليهراقصيأشهرمن

علىالمثيرةبشخصيتهمعروفاأصبح.الميلاديالعشرين

أكثربأداءنورييفقام.والمعبرةالقويةرقصهوطريقةالمسرح

لراقصةشريكاام629عامحياتهبدأحصمادور،مائةمن

أدياوقد.فونتينمارجوتالسيدةالشهيرةالإنجليزيةالباليه

بحيرةبمجيزيلمثلالباليهمسرحياتفيأدوارهمامعا

تعيشأنهايزعمصغيرةخرافية)كائناتالسليفات،البجع

السماء(.في

قوالبفيباليهمسرحياتبوصكدةنورييفقام

ريموندا.،البندقكسارةبمكيشوتدونمنها،جديدة

فرقإلىوانضم،إركوتيسكمنبالقربنورييف!ولد

راقصهاأصبحماوسرعانم،5891عامللبال!كيروف

كانتبينماالغربإلىهربأم،619عاموفي.الأول

ذلكومنذ.باريسفىرقصاتهاتؤديللباليهكيروففرقة
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الرقصوشركاتالباليهمسرحياتفىبالرقصقام،الحين

عدةفيوظوالغربر،العالمأرجاءجميعفيالحديث

للباليهباويسلاوبرامديرنورييفعملوقد.للرقصأفلام

.أم989إلىام839عاممن

مقاطعةفيمحلىحكمذاتكبيرةضاحيةلورلي

حواليسكانهاعدديبلغبإنجلترا.سايد،ميرسي

الرئيسيةالإداريةالمكاتبوتقع.نسمة941)001

منمجموعةوبالضاحية.وهاشونكيركبيفيللضاحية

الأغذية،وتجهيزالإلكترونياتذلكفيبماالصناعات

وفي.والسيارات،والأثاث،الكهربائيةالأجهزةوصناعة

.كبيرةصناعيةمدينةكيركبي

وفي.راقيةترويحيةمرافقعلىنوسليضاحيةوتحتوي

كما،والترويحللرياضةشاسعةمراكزوهايتونكيركبى

.الرحلاتلقضاءمتنزهبريسكوتفييوجد

إندونيسيا.منهاتتكونجزرلمجموعةاسملوسائتارا

أنتاراكلمةأما،جزيرةبمعنىجاويةكلمةهينوساوكلمة

بين.تعنيفإنها

فياستخدمتقديمةجاويةكلمةنوسانتاراوكانت

الأخرىالجزرتعنيوكانت،الميلاديعثمرالرابعالقرن

الأرخبيل،الانتعنينوسانتارا،وأصبحت،جاوهبخلاف

الجزر.منمجموعةوهو

اممتطاع،العشرينالقرنمنالعشريخياتوفى

الإندونيسيينالوطنيينأحدوهو-سورياننجراتسواردي

وقام.القديمةالجاويةالمصادرفىالكلمةعلىالعثور-

للمنطقةاسمابوصفهاأخرىمرةباستعمالها

بعضفيلمموكارنو،الرئيساستعملهاوقد.الإندونيسية

كلمةفضلوامجملهمفىالإندونيسيينولكن،خطبه

عندماالرسميالاسمإندونيسياوأصبحتإندونيسيا،

نوسانتارازالتوما.أم459عامالجمهوريةأعلنت

تشيرولكنها،والملايوية،الإندونيسيةاللغةفيتستخدم

جمهوريةفقطوليس،الإندونيسىالأرخبيلكلإلى

ونيسيا.ندإ

لاتينياسمام(.566-51)30لوستراداموس

وترتكز.وطبيبفرنسيمنجموهو،نوتردامدولميشيل

منسلسلةوهوأم(،)55ءعامالقرونكتابهعلىشهرته

شعرا.المنظومةالتنبؤات

فياليومإلىبقيتشهرةنومشراداموسكسبوقد

بطريقةفرنساملكالثانيهنريماتعندماام955عام

.القرونكتاببهاتنبأ

حصلفرنسا.شماليريميسانفينوستراداموسولد

جامعةفيأستاذاواصبح،ام532عامطبيبدرجةعلى

البلاططبيبوظيفةالقرونكتابنجاحأكسبه.مونبلييه

مستشاراأيفماأصبحكمافرنسا.ملكالتاسعشارللدى

فرنسا.ملكالثانىهنريزوجة،مديتشيديلكاترين

لتفسيراتوعرضةغامضةنوستراداموسنبوءاتإن

تتنبأكانتأنهايبدوأم129عامإحداهانشرت.كثيرة

تلكأثناءأم(.459-1)939الثانيةالعالميةبالحرب

نبوءاتمنبهمالخاصةنسخهمالألمانأصدر،الحرب

الأوروبيينوأعدائهمالالمانيالشعبلإقناعنوستراداموس

للنازيين.النهائيبالنصر

التيالأررح،!ام!اطعاتمنواح!ةوربلوط

البرمنجزيرةشبهوتشمل،الأطلسيالمحيطعلىتقع

(بريتون)رأسبريتونكيبجزيرةوأيضالكندا،الرئيسي

نسمة.429.998حواليسكانهاعددويبلغ

الأساسيالاقتصاديالنشاطهيالخدماتصناعةإن

،والفنادق،والحكومة،التعليم:وتشملسكوتيانوفافي

المقاطعة.لاقتصادهامةالأغذيةصناعةأنكماوالمالاعم،

تعدينفيالمقاطعاتبينالصدارةمركزسكوتيانوفاوتحتل

الحجريالفحمإنتاجفيالثالثالمركزوتحتل،الجبس

انظر:.هاليفاكسمدينةهيالمقاطعةوعاصمة.والملح

كندا.

مهم.ومرفأكنديةمدينةسكوتيالو!اعاصمةهاليفاكس
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القطىالمحيطفيلجزيرتينروسياسمرمليالوفايا

مساحةوتبلغ.الجديدةالأرصويعنىلرو!ميا،تتبعان

الجزيرةمساحةبينما2كم52).00نحوالشماليةالجزيرة

شواطئطولمجموعأما2.كم38و008نحوالجنوبية

مناخزمليانوفاياولجزيرتي.كم736.2فهومعاالجزيرتين

،الحجريالفحممنكثيرةروأسبالجزيرتينوفي.قطبي

.والنحاسالذهبوبعض

ذلككانربمازمليا،نوفايااكتشفوامنأولالروسكان

مأهوأضينغيربقيتاالجزيرتينولكنللميلاد،الأولىالألففى

)سابقا(السوفييتيةالحكومةبنقولقد.أم877عامحتى

وللساموديين،للروسصغيرةومستعمرة،للصيادينقرى

الجزيرةسكانويرلي.الجنوبيةالجزيرةعلىيعيشونالذين

زغبويجمعون،للحيواناتالشراكوينصبون،الرنةأيائل

الاتحاداختبرالعيدر.لبطالناعمالزغبوهوالعيدر

روسياواستمرت،المنطقةفينوويةقنابلالسابقالسوفييتي

النووية.تجاربهالإجراءالجزيرتيناستغلالفي

للتقويموفقاالسنةمنعشرالحاديالشهرلوثمير

وقد.العالمأنحاءمنكثيرفياليومالمستخدمالجريجوري

لأنذلكبمتسعةوتعنينوفمالإتينيةاالكلمةمناسمهاشتق

ولأن.القديمالرومانيالتقويمفيالتاسعالشهركاننوفمبر

علىوأغسطسقيصر،يوليوساسمعلىسمييوليوشص

يسمىأنالرومانيالشيوخمجلصراقترح،أوغسطسالقيصر

بتواضعرفضلكنه؟تيبريوسالقيصرعلىعشرالحاديالشهر

إمبراطورا؟عشرثلاثةلديكمكانإذاستفعلون"!ماذاقائلا

31،ثم21،ثميوما،03الأصلفينوفمبرأيامعددكان

يوما.03صارأوغسطسالإمبراطوربعهدوبدءا

نصففيوالشتاءالخريففصليبيننوفمبريأتي

المعتدلةالمنطقةفيالأشجارتكون.الشماليالأرضيةال!صة

الأوراقوتكون،الأوراقمنعاريةنوفمبرشهرخلال

الذيالمشرقاللونفقدتقدالأرضعلىالمتساقطة

فيالجليدذراتأولىتبدأوقدأكتوبر.فيبهاكتعست

شممالفيالأخرىوالمناطقبريطانيامنكلفيالسقوط

المناظرلكن،والضباببالغمامالجويتلبدوقدأوروبا.

أيامعليهاتأتيقدنوفمبرأيامفياللونالقاتمةالطبيعية

وكانالضبابخلالمنالشمسفيهاتشرقجميلة

،الرياحشهراسمنوفمبرعلىيطلقونالأنجلولمحكسونيون

يذبحونكانوالأنهمذلكيعودوربما،الدمشهروأحيانا

الشتاء.لفصلاللحوملتوفيرالفترةتلكخلالالحيوانات

فيتمارسالتيالأنشطةمنكثيرتتوقف.الأنشطة

قدتكونفالمحاصيلنوفمبر.شهرأثناءالطلقالهواء

الأوراقبجمعالبساتينأصحابويقوم.وخزنتحصدت

نصفمنأجزاءوفيالزهور.مواضيعوترتيبالمتساقطة

بدءعلىعلامةنوفمبرآخريكونالجنوبيالأرضيةالكرة

المطير.الموسم

العالمأنحاءشتىفىالأسكتلنديونيعرف.خاصةأيام

أسكتلندا.راعيآندروالقديص!عيديومهونوفمبر03أن

أيامأخرفىالشكربعيدالمتحدةالولاياتفيالناسويحتفل

الفلبين.فىالوطنيينالأبطاليومهونوفمبر03ويومنوفمبر.

بحفلاتإنجلترافيالأطفاليستمتعنوفمبرمنالخامص!وفي

الليلةفىالطلقالهواءفىتشعلالتيوالنيران،أضاريةاالألعاب

نوفمبرمنعشرالحاديواليوم.فوكسجايعشيةالمسماة

فيالقتالانتهاءذكرىفيبهيحتفىالذيالهدنةيومهو

كثيرفىوتقامأم(،189-191)4الأولىالعالميةالحرب

لذكرىتكرئمادينيةوطقوس،استعراضاتهناكالبلدانمن

-1)939والثانيةالأولىالعالميتينالحربينفيلمسقطوامن

الزهرةأماالشهر،هذاجوهرةالتوبازيعدنوفمبر.رموز

الأقحوانة.فهىبهالخاصة

الذهب.زهرةالتوباز،،السنويالتقويمأيضا:انظر

مهمومركزميبريافيمدينةأكبرلوثوسييرسك

نسمة.1).000443سكانهاعددروسيافيللتصنيع

لث!رقيكم074.2نحوعلىأوب،نهرعلىالمدينةتقع

موسكو.

بتصنيع،نوفوسبيرسكفيالمصانعمنكثيرتقوم

وشماحنات،والتعدين،الزراعةآلاتفيهابماالثقيلةالمعدات

وتخدمالفولاذ.أيضاالمدينةتنتجكما.الديزل

حديدية،سككوخطوط،طيرانخطوطنوفوسبيرسك

نهرية.وقوارب

مستوطنةبوصفهاام398عامنوفوسبيرسكأنشئت

سيبريا.عبرالحديديةالسككخطوطيبنونالذينللعحال

أثناءالتصنيعفيهاوازدهر.للمواصلاتمركزاالمدينةونمت

نقلتعندما(،أم459-9391)الثانيةالعالميةالحرب

مناطقمنالمصانعمنالعديد)معابقا(السوفييتيةالحكومة

إلىالدولةمنالغربىالجزءفيالحربيةالعمليات

الحكومةقامتأم،589عاموفي.الآمنةنوفوممبيرسك

نوفوسبيرسك،لمدينةضاحيةوهي،أكاديمجورودوكببناء

الكيمياء،في)سابقا(سوفييتياأبحاثمركزبوصفها

.الأخرىوالعلوموالفيزياء،

عدديبلغللتصنئوالنقل.صربيمركزسادلولمحي

نحوبعدعلىالمدينةوتقع.نسمة917و626السكان

بلجراد.غربشمالكما07
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ساد،نوفيفيباكيماليبقناةالدانوبنهرويلتقي

نهرتربط،مائيةممراتشبكةمنجزءاالقناةوتكون

الطريقعلىسادنوفيتقعكماتيزا.مئهرالدانوب

بلجرادبينالحديديةالسككخطوعلى،الرئيسي

الإلكتروكيميائية،المعداتالمدينةتنتجبالمجر.،وبودابست

ساد.نوفيلجامعةمقروهي،المحفوظةوالأغذية

بوصفهاالعشرينالقرنأوائلفيسادنوفيأنشئت

مركزاونمت.الصربيةالارثوذكسلكنيسةرئيسئامركزا

نوفيفيتجاريازدهاربدأ.المجاورةالمزارعلمنطقةتجاريا

اكتشفأنبعد،العشرينالقرنمنالستينياتخلالساد

المدينة.منبالقربالطيعيوالغازالبترول

رششاردوديمأم(.639-1)877الفيكونتنوفيلد،

سيارتهصنع.السياراتصناعةمجالفيرائدموريس

فيبالجملةالسياراتإنتاجوبدأ.أم119عامالأولى

عاموبحلول،الأولىالعالميةالحرببعدالمتحدةالمملكة

فىسيارةألفمائةبصناعةتقومشركتهكانتأم،269

بمنحنوفيلدقامالواحد.العام

وقطعةإسترلينيجنيهمليون

أكسفوردلجامعةأرض

نوفيلد.كليةلإقامة

أنشأ،أم439عاموفى

للأبحاثنوفيلدمؤسسة

والعلميةوالطيةالتعليمية

لهاورصدوالاجتماعية

نوفيلداللوردعشرةمقدراهامنحة

إسترلينى.جنيهملايين

فىتعليمهوتلقىبإنجلتراووستر،فينوفيلدولد

أكسفورد.ضواجمماإحدىالآنوهي،كاولط

مندواحدةمدحنام(.159-أ)398ألدورفوفيلو،

شهرةأم(-189ا19)4الأولىالعالميةالحربأغانىأكثر

أيضاكانكما.متقدةالبيتنارأبقأغنيةو!ط،وشعبية

ظص.مسرحياوكاتبا،أفلاموممثلمتمكنا،ومديراممثلا

التيالموسيقيةوالأفلامالمسرحياتمنالعديدفىنوفيلو

والشوةام(بم)289الصدقلعبةومنهاولحنها.كتبها

ام(.)939الراقصةالسنواتام(بم)369اللامبالية

ديفيدأسمعليهواطلقبويلز،،كاردففىنوفيلوولد

ديفيز.ايفور

القرنينبينإفريقيا،غربفيازدهرتلحضارةاسم!ك

فيتتركزوكانت.الأقلعلىالميلادقبلوالثالثالسادس

اسمونوكنوي.بنهرالنيجرنهرفيهيلتقيالذيالوادي

شرقىشمالكما06حواليتبعدنيجيريا،فيأيضئاقرية

الانحتىوجدتتماثيلأقدمالقديمةنوكسكانصنعر.

الخاصةالتماثيلهذهكشفوتمالسوداء.إفريقيافي

برناردالبريطانيالاثارعالمبوساطةوحيواناتبشربأشكال

تماثيلاكتشافوتم.نوكقريةباسملممماهاالذيفاج،

النهر.واديامتدادعلىأخرىمواقععدةفيمشابهة

نوعوهونضيج،طينمنالنوكيينتماثيلصنعتولقد

سم5.2ارتفاعبينحجمهافيتتراوحوهى،الخزفمن

بآذانالبشريةالرؤوسوتتميزكل.الطبيعيالإنسانوحجم

التيالوظيفةالعلماءيدركولم.مفرغةوعيون،مثقوبة

ويعتقد.نوكمجتمعفيالتماثيلهذهتقدمهاكانت

تأثيريعكسالأخرىإفريقياغربيشعوبنحتأنالبعض

كما،الأرضيفلحونالغالبفىالنوكيونوكان.النوكيين

الأدواتصنعواوقد.الطعامويجمعونيصطادونكانوا

الصهرتعلمفيالأقلعلىوبدأواالحجرمنوالأسلحة

الحلييرتدونكانواأنهمالمحتملومنالحديد.واستخدام

ثقيلة.وقلاداتوأساور،،خلاخيلذلكفىبماالخرز،من

فيالطينمنأكواخفيعاشواقدالنوكيينأنويبدو

ولهمأسلافهميعبدونوكانوا.والتلالالمنخفضةالأراضي

الأسطوريةمعتقداتهمأوضحتكما،الالهةمنالعديد

القليلسوىولايعرف.اليومالنيجيريينبعضمثل،القديمة

النوكيين.ثقافةنهايةعن

حركةزعيمأم(.572-ا؟)515جون،لوكس

أقوىمنأصبحأسكتلندا.فيالبروتستانتيةالإصلاح

شخصيتهبفضلعصرهفيالأسكتلنديةالشخصيات

الأسكتلنديةالكنيسةواعتمدت.الملتهبةومواعظهالقوية

وطقوسا،للحكموشكلا،النصرانيةبالعقيدةإعلائابزعامته

للمصلحالمشيخيةالتعاليمعنالكنيسةوعبرت.للديانة

كثيرا.نوكمسبهتأثرالذيكالفنجون

شرقيهادينجتونقربنوكسولد.الباكرةحياته

ربماأنهسوىالأولىحياتهعنالكثيريعرفولا.أدنبره

عامكاثوليكياقسيساوأصبحآندروز.سانتبجامعةدرس

بلدانأفقرمناسكتلنداكانت،الحينذلكوفي.أم536

بالضعفأسكتلنداملوكواتصمتخلفا.وأكثرهاأوروبا

عليهميسيطرأطفالأبعضهموكان.عديدةأعواما

أغلبفيممزقةالبلادوكانت.العرلقعلىالأوصياء

علىوالأمراءالملوكوسيطرالنبلاء.مختلفبينالأحيان

الناحيةومن.الدولةمنكبيرةثروةامتلكتالتيالكنيسة

منصغيرجانبسوىأسكتلنداتشكللمالسياسية

وإنجلترا.فرنسابينالتنافس
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عددحاولنوكص!بمحياةمنالأولىالسنواتخلال

للديانةمصلحينيكونواأنالأسكتلنديينمنقليل

سواءضعيفاكانالإصلاحفيأملهمأنرغم،البروتستانتية

أربعينياتأوائلوفى.الحكومةأوبالكنيسةيتعلقفيما

أتباعمننوكسأصبح،الميلاديعشرالسادسالقرن

عامأوأئلوفى.ويشارتجورجالمصبالبروتستانتي

منأوامرعلىبناءويشارتعلىالقبضألقيأم465

بتهمةخازوقعلىحرقاوأعدم،بيتونديفيدالكاردينال

البروتستانتيينمنجماعةاغتالت،لذلكوانتقاما.الزندقة

علىواستولت،نفسهالعاممنلاحقوقتفيالكاردينال

يشتركولم.لإقامتهمقراكانتالتىأندروزسانتقلعة

البروتستانتيينإلىانضملكنه،ألاغتيالعمليةفىنوكس

عرشعلىالوصيةجويز،صنماريولجأت.القلعةفي

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةأتباعمنوهي-أسكتلندا

واستولىفرنسا.منالمساعدةطلبإلى-لفرنساوموالية

،أمء47يوليوشهرفىالقلعةعلىالفرنسيالأسطول

يسخرونكرقيقفرنساإلىوآخريننوكسترحيلوجرى

السفن.علىالتجديففي

الحكومةحصلتأم،954عامفي.اللاحقةحياته

وطلبت.وزملائهنوك!م!عنالإفراجعلىالإنجليزية

فيلإنجلتراموالبروتستانتيحزبإنشاءمنهمالحكومة

أسكتلندافيلفرنساالموالينالكاثوليكولكنأسكتلندا.

كقسيس.إنجلتراإلىذهبفقدولذا،القوةغايةفيكانوا

منبكونهواشتهر،عامينلمدةبيرويكفيواعظاوعمل

مأ553عاموفي.البروتستانتيالدينيالإصلاحدعاةأشد

العقيدةوجعلتلإنجلتراملكةتيودورماريأصبحت

نوكسوأصبح.أخرىمرةالدولةدينالكاثوليكيةالرومانية

الأوروبيةالقارةإلىفرواالذينالبروتستانتيينالمنفيينأحد

فىكانوبينما.ماريلمميالحمةبسببدينيينكلاجفن

سويسرا.فيبكالفنالتقىأوروبا،

لكنيسةراعيانوكصأصبح،أم455عامأواخروفي

علىوأرغمابألمانيا.فرانكفورتفيالبريطانيينللاجئين

المعتدلين.البروتستانتيينمعصدامبعدفرانكفورتمغادرة

المتشددينجميعبصحبةفرانكفورتمنجنيفإلىوعاد

جنيفوفي.للاجئينجديدةكنيسةوأسه!الإنجليز،

إنجلترافيالبروتستانتيينمعسريةمراسلاتنوكص!أجرى

حقفيهايبررمنشوراتأيضاوكتبوفرنسا.وأسكتلندا

.الطغاةحكامهاعلىالتمردفىالمضطهدةالشعوب

غيرتأخرىومرة،ام558عامماريالملكةتوفيت

وعاد.لإنجلتراالرسميةالديانة،إليزابيثالملكةخليفتها،

إلىنوكسووصل،ماريعهدفيالمنفبنمنكثير

ورفاقههوإنجلتراحكومةوساعدته،أم955عامأسكتلندا

إقراروعلىأسكتلندا،ملكة،ماريالملكةعلىالتمردعلى

ماريالملكةوكانتأسكتلندا،فيللدولةديناالبروتستانتية

،أم056عاموفي.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةأتباعمن

البروتستانتيةالمشيخيةمذهبالأسكتلنديالبرلمانأقر

نوكص.بزعامةللدولةرسميةكديانة

أقوىنوكسكان،وفاتهوحتى،أمء06عامومنذ

قسيساوعينأسكتلندا.فيوالدينيينالسياسيينالزعماء

التيجايلزسانتكاتدرائيةفيمواعظهوألقى،أدنبرهلمدينة

غيركتابهويعتبرلأسكتلندا.ودينياسياسيامركزاأصبحت

الأسكتلندية،المملكةفيالدينيالإعلاحتاريخالمكتمل

أسكتلندافيالدينيالإصلاحلقصةمثيرذأتيسردبمثابة

.أم564عامقرابةحتى

الدينيالإصلاح؟المشيخيةالكنيسةأيضا:انظر

.أسكتلندا،اللوثري

قسيص.(م7591-8881)للىرونا،كلىنو

الإنجيلترجم،ومؤلف،وعلامة،بريطانيكاثوليكي

الإنجليزيةاللغةإلىاللاتينيةمن،الرسمىالكاثوليكيالروماني

موافقةعلىنسختهوحازت.المقدسالكتابانظر:،الحديثة

الجديدالعهدترجمةونشرت.الكاثوديكيةالرومانيةالكنيسة

.ام949عامالقديمالعهدترجمةونشرتأم،459عام

الجديد.للعهدعديدةشروحاذلكبعدونشر

التيالدينيةوالخطبالعديدةالدينيةالأعما!بينمن

اللهأم(بم)359المتفحموالصليبالربنوك!نشرها

فهي:،أهميةالأقلالأعمالأمام(،491)6والذرة

يبتهجونالأسياددعأم(بم)289ساخرةمقالات

الكتاباتمجالفيشهرةلهحققتوقدام()939

بعضمنهاروائيةأعمالأأيضاوكتب.الساخرةاللماحة

الجسرجريمةمثل:(التحري)قصصالبوليسيةالقصص

يتهكمالتىام(،)359بارشسترإلىالزيمارةأم(بم)259

ترلوب.أنتونيرواياتعلىفيها

وكانبإنجلترا،ليسترشاير،،كيبويرثفينوكسولد

ودرس.نوكسأربوثنوترونالديدعىإنجليكانياقساأبوه

ترينتيكليةفيوقسازميلاوأصبحأكسفوردجامعةفى

الديانةإلىتحول،أم719عامأكسفورد.وفيفي

فيكاثوليكياقسيسارسمام،259عاموفي.الكاثوليكية

بيوسالباباعينهام369عاموفيأكسفورد،جامعة

محليا.أسقفاعشرالحادي

المتحدةتباولابتنيصيولايةمدنكبرىلوكسفل

بمنسمة651)121حوالىسكانهايبلكدد.الأمريكية

وتأتي.نسمة681/406الحضريةالمنطقةسكانوعدد
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.السكانعددفييفوقانهااللتينوناشفيلممفيسبعد

فيوصناعياوتعليمياتجاريامركزاأيضانوكسفيلوتعتبر

تنيسي.ولاية

صناعيةمنطقةقلبفيتنيسىنهرعلىنوكسفيلتقع

تنيسي،نهرواديهيئةمقروفيهاالنهر.شرقىالنموسريعة

لمتنزهمدخلاأيضاالمديخةوتعتبر.اتحاديةتنميةهيئةوهي

الوطني.ماونتينسموكيجريت

النسجا!قتصادية(بم)الحاجاتالاختصاعانظر:.ا!ل

)صورة(.النسيج(،النولعلى)النسج

جافةجيريةهضبةنولاربورسهل.سهللولار!ر،

الجنوبية،أمشرالياغربيجنوبوفى،الغربيةأستراليافي

جداولبهاولايوجد،المعالممنتقرلمجاخاليةوهي

ملم254منأقلالمطرتساقطمعدلويببن.سطحية

فيبسرعةالسهلعلىتصبالتيالأمطاروتختفيسنويا،

الملحية،والشجيراتالزرقاء،فالشجيرات،الجيريالحجر

الناسمنوالقليل.هناكتنموالتيالوحيدةالشجيراتهي

فيصغيرةمستوطناتتوجدولكناسمهل،علىيعيشون

السريع.إيريطريقجنباتوعلىأيوكلا،

رسامم(.2991-191)7سيدنيالسير،نولان

نيدالأدغاللصعنرسوماتهبسلسلةاشتهربارز،أسترالي

القرنأربعينياتفىكيليرسوماتنولانبدأ.كيلى

،الموضوعهذاحاولواقدالأوائلالرسامونوكان.العشرين

نجحنولانلكن.تحقيقهفيينحجلممنهمأحداأنإلا

منسلسلةفيكيليحياةمنوقائعوقدممذهلةبطريقة

الزرقاءلبيرجهايدمدرسةبألوانالمنجزةالمباشرةالرسومات

تقديمتمأنقبلمنمطلقايحدثولم.المألوفةوالذهبية

مواضيعوتشمل.المتميزةالطريقةبهذهأستراليةأسطورة

يذالقاحلأستراليالقلبالطبيعيةالمناظر،الأخرىنولان

وغاليبولي،وإفريقيا،والتموليدا،البركانيةالفوهات

والصين.نتاركتيكا،وأ

ناشيونالبمدرسةتدربوقد.ملبورنفينولانولد

بفكتوريا.غاليريآرت

يحيطبماإدراكهخلالهاالنائميفقدالراحةمنفترةالئوم

بسهولة.إنهائهإمكانيةفي،الغيبوبةعنالنومويختلف.به

نائم،حيوانأونائمشخصإيقاظيمكن،المثالسبيلوعلى

يتحققلا(،ساطعةضوءومضةأو،عاليةضوضاءبفعل

كليحصلأنولابد.بغيبوبةالمصابالشخصمعذلك

النوممنم!نقدرعلى،الحيواناتمنكثيرةوأنواعالبشر،

منتظمة.فتراتعلىيوميا

النومأثناءيحدثماذا

وترتخي،أنشطخهجميعتتضاءل،الإنسانينامعندما

التنفس.معدلوينخفض،القلبضرباتوتتباطأ.عضلاته

لكلإدراكا،أقل-نومهفىتعمقكلما-الشخصويصبح

حوله.يجريما

حوالي،بالكاملجسمهموضعيغير،النائموالشخص

ثمانيتستغرقنومفترةخلال،الأقلعلىمرةعشرةاثنتي

أكبربعدد،السيقانأوالأذرعأوالرأسويتحرك.ساعات

.المراتمن

يسمىجهازباستخدامالنومبدراسةالعلماءويقوم

كهربائيةمخطاط:انظر.الدماغكهربائيةمخطاط

أكانسواءكوبائيةموجاتالدماغويطلق.الدمماغ

كهربائيةمخطاطجهازويقومنائما.أممستيقظاالشخص

دماغويطلق.الموجاتهذهوتسجيلبقياس،الدماغ

قصيرةموجاتعشرحوألى،المسترخيالمستيقظالشخص

الثانية.في

الدماغيطلق،عميقنومفىالشخصانغماسومع

أبطأبصورةموجاتوتنطلقأومئ.أنهاإلاأبطأ،موجات

فترةمنالأولالثلاثالساعاتأوالساعتينأثناء،وأوسع

النشاطشباطأ،البطئةالموجةذيالنومأثناءوفي.النوم

منإيقاظهميتمالذينوالأشخاص.لايتوقفأنهإلاالعقلي

غيرأفكاراشذكرونماعادة،البطجئةالموجةذيالنوم

نومهم.أثناءراودتهم،واضحة

التيبتلكالشبيهة،القصيرةالسريعةالموجاتوتحدث

.النومأثناءفتراتعلى،يقظتهأثناءفيللشخصتحدث

سريعموجىبنشاطتتسمالتىالفتراتهذهأثناءوفي

بمراقبةيقومأنهلوكمابسرعةالنائمأعينتتحرك،للدماغ

هذهأثناءإيقاظهيتمالذيوالنائم.أمامهحلمأحداث

هذاتفاصيلويتذكر،الذاكرةإلىالحلميعيدقد،الفترة

النوماسمالفترةهذهأثناءفيالنومعلىويطلق.الحلم

فترةوتتضمن.السريعةالعينحركةذيالنومأوالحالم

منفتراتوخمسثلاثمابين،ساعاتثمانيالبالغةالنوم

إلىخمسمابين،الحالمالنومفتراتوتستغرق.الحالمالنوم

مائةإلى09بينالمدةفيوتحدثمنها،لكلدقيقة03

من،أطولمددااللاحقةالحلمفتراتوتستغرق.دقيقة

لها.السابقةالحلمفترات

البشريالنومأنماط

ونصفساعاتممئوثمائبينماالبالغينمعظمينام

يعملونالذينخاصة-الناسبعضوينام.ليلةكلالساعة

عددإلىالبالغينبعضيحتاجوقدالنهار،أثناءفى-ليلا،

ليلاالنوممنساعاتلستإلىيصلقدالساعاتمنأقل
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يحتاجقدالاخر،البعضأنحينفيهذا،عنتقلقدوربما

معظمويميلهذا.علىتزيدوربماالنوممنساعاتلتسع

العمر.بهمتقدمكلماالنوممنأقللقدرالحاجةإلىالناس

كانعندماساعاتثمانيلمدةينامكانالذيفالشخص

ساعاتسبعإلىفقطيحتاجقدعمرهمنالثلاثينفى

العمر.منالستينيبلغعندما

حديثوفالأطفالتدريجيا.الشخصىالنومأنماطوتتطور

النهارأثناء،متقطعةقصيرةفتراتينامون)الرضع(،الولادة

الأطفالوببلوغحالمأ.نومانومهمفتراتوتتضمن.والليل

الليلأثناءالنومتعلموأقديكونون،الثلاثةأوالشهرينسن

وبحلولالنهار.أثناءمتقطعةفتراتيغفونقدأنهمرغم

النهار.غفواتعنالأطفالمعظميتخلىالعمرمنالسادسة

يوميأساعة41إلىعشربينماالنومساعاتوتتراوح

بينماتتراوحبينماالعمر،منالرابعةيبلغونالذينللأطفال

.العاشرةيبلغونلمنيومياساعة21وتسع

الحيواناتبينالنوم

الطرقبنفس،النائمةالحيواناتبدراسةالعلماءيقوم

الفقارياتبينوجدوافقدالبشر.بهايدرسونالتي

والطيورالزواحفأن(الفقريالعمودذات)الحيوانات

حدوثمعحقيقيا،نوماتنامالتيفقطهي،والثدييات

أنواعمعظمولاتتمتع.للدماغالموجيةالانماطفيتغيرات

أنواعمعظمأنحينفي،حالمةنومبفترات،الزواحف

كلوتتمتعجدأ.قصيرةبفتراتفقطتتمتعالطيور،

النوممنبفتراتوكذلك،الحالمالنوممنبفتراتالثدييات

البطئة.الموجةذي

،والثديياتوالطيورالزواحفمنالختلفةالأنواعوتتمتع

جداقصيرةفتراتبعضهافينام،النوممنمختلفةبأنماط

وتنام.طويلةواحدةفترةينامالآخربعضهاولكنيوميا

ولمامكانالنهار.أثناءليلا(تنشط)التيالليليةالحيوانات

واقفة.وهيتنامأن،الماشميةمثلالثدساتبعض

وهى-الفقارياتمنالأخريانوتتمئالمجموعتان

فتراتعليهايطلقأنيمكنبفترات-والبرمائياتالأسماك

يجريلماإدراكاأقلتصبح،الفتراتتلكأثناءففي.النوم

لمالعلماءولكن.الأخرىالأوقاتفىتدركهعماحولها،

توحيالدماغموجةفىتغيراتوجودعلىدليلأييجدوا

.الحيواناتهذهمثلبين،بالنوم

)حيواناتواللافقارياتوالعناكبالحشراتوتتمتع

النشاطمنيوميةبفتراتالأخرى(فقاريةأعمدةبدون

انخفاضأي،اللافقارياتلاتبديولكن.المنخفض

حدوثيكتشفولمبها.يحيطلمااستجابتهافيمفاجئ

راحتها.فتراتأثناءدماغيةتغيراتأية

النومبدونيحدثالذيما

طاقتهم،النوممنالمحرومونالأشخاصيفقد

،نومبدونيومينمضيوبعد.الانفعالسريعيويصبحون

وقدصعبا.أمرايصبحطويلةفترةالتركيزأنالمرءيجد

أعمالأيؤديأن،المطلقوالتصميمبالعزمالمرءيستطع

السهلمنيصبحأنهإلا،قصيرةفتراتجيد،بشكل

فيخاصةالأخطاء،منالكثيرفيرتكب،ذهنهتشتيت

كلويمرأحيانا.الانتباهعليهويفوتبل،الروتينيةالمهام

لثوان،الوقتىالنعاسمنبفترات،النوممنمحرومشخص

إذاإلا،تامنومفيالشخصيغطوقد.أطوللمدةأو،قليلة

.مستمرةبصفةنشاطهعلىالحفاظتم

علىتزيدفترة،نومبلايستمرونالذينالأشخاصأما

التفكير،فىكبيرةصعوبةيجدونفإنهم،أيامثلاثة

فتراتمنبعضهمويعاني.بوضوحوالسماع،والرؤية

الواقع.فيلهاوجودلاأشياءأثناءهايشاهدونهلوسة

كما،الحقيقيةوالحياةاليقظةأحلامبينأيضاويخلطون

شخصمعالحديثأثناءأفكارهمتتبععلىالقدرةيفقدون

ما.

أحدلمدةنومدونالحياةمنتمكنواالبشربعضوهناك

فترةيقظينظلواالذينهؤلاءأنإلا،متواصلةيوماعشر

قد،المثالسبيلفعلى.بالواقعالصلةيفقدونطويلة

وأ،ليدفنهمجاءحانوتيسوىليسالطيببأنيعتقدون

لهم.لممممقديتناولونهالذيالطعامأن

للنومالحاجة

والجهازللدماغوخصوصا،للجسمالطاقةيعيدالنوم

وللنوم،البطيئةالموجةذيللنومالناسويحتاج،العصبي

عنأحدهمالايعوضالنوعينأحدمنالزائدوالنوم.الحالم

بوجه،البطئةالموجةذوالنوميساعدوقدالآخر.نقص

والجهازالدماغتحكمواستعادةالبروتينبناءعلىحاص،

وقد.الأخرىالجسموأجؤةوالغددالعضلاتفىالعصبى

أوجهعلىالحفاظفيخاصبشكلأهميتهالحالمللنوميكون

العاطفى.والتكيفوالتعقلالتعلممثلالعقليالنشاط

عن،كثيرةلأسئلةإجاباتعنيبحثونالعلماءومازال

لماذاالمثالسبيلعلىلايعرفونفهم.النومإلىالحاجة

.الحشراتتفعلكما،الراحةلمجرد،الراحةالبشرلايستطع

نأللنوميمكنكيفالدقةوجهعلىيكتشفوالمأنهمك!ا

الجسم.إلىالحيويةيعيد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشحيرالرضيعالأرق

بوسلكاالسحاتالحلما

لنوماءثناألسيراارلخدا
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أثناءوجدت،الشماليةإفريقيافيمنطقةيالوميلى

كانت.الانبالجزائريعرفمماجزءفىالقديمةالعصور

الحرببدأتعندماالمجاورةقرطاجةمعمتحالفةنوميديا

ولكن.م+ق812عاموروماقرطاجةبين،الثانيةالبونية

بوبليوسالرومانيالقائدأيدنوميديا،زعيممسينيسا،

لسيبيو،حليفابصفته،المقابلوفيسيبيو.كورينليوس

نوميدياكلعلىملكاوأصبح،بالإقليممسينيساكوفئ

النوميديونساعد،التاليةالسنةوفي..مق002عامحوالي

هنيبعل،يقودهمكانالذين،القرطاجيينهزيمةعلىسيبيو

الشمالية.بإفريقيازامافي

عدة،قرطاجةمنأرضعلىمسينيسااستولىوقد

علىساعدمما،قرطاجةقاومتهوأخيرا.الحرببعدمرات

ولقدم(.قه41-416)9الثالثةالبونيةالحربنشوب

أوقفتأيفتاولكنها،الحربفيقرطاجةرومادمرت

يوجورثا،تمكن،.مأق21وبحلول.النوميديالتوسع

منكلهانوميدياعلىالا!شيلاءمن،المتبنىمسينيساحفيد

ماريوسالرومانيالقائدألحقولكنلروما.اعتبارغير

ملكقام.م،ق46عاموفي..ماق60سنةالهزيمة

.هزمولكنهقيصريوليوسبمحاربةالأولجوبانوميديا

مقاطعةمعظمهامنوجعلنوميدياقيصريوليوسوضم

الرومانىالإمبراطوروضع،.مق52عاموفي.رومانية

جوباحكمتحتنوميديامنالغربيالجزءأوغسطمه!،

موريتانيا.ملك،الثاني

فىالبريالنباتان!:الطر!.مستدقةالئوئيا

(.الطرفمستدقة)الونياالعربيةالبلاد

إنجلترافيمحليةحكوميةمنطقةويدورتلوئياتون

والمحاجرالحجريالفحمتعدينمثل،بصناعاتتشتهر

فيتقع.نسمة0015231لممكانهاعدد.التقليدية

السلعمثل،وتصئمنتجات،كوفنتريشمماليووريكشاير

وتقع.السياراتومكوناتوالأقمشة،والمعدنيةالهندممية

العديدويعمل،مباشرة6مالسريعالطريقشممالىالمنطقة

.التوزئتحارةفيالناسمن

اللفنالتجا).يتينالمدينتينالممممنمركبالمنطقةاسم

رأسمسقطوهي.وبدورثنونياتونوهما:تضمهما،

اسمتحتتكتبكانت)التيإيفانزأنماريالروائية

أليوت(.جورجهومستعار

4321هـ،676-136)زكريابوأ،النووي

الحورانيشرفبنيحيىأبوزكرياالدينمحييأم(.278

عنوناهئابالمعروفأماراحافظابارعاإماماكان.الشافعي

ولي.شتىعلوماأتقن.يتزوجولمللملذاتتاركاالمنكر،

رسائلفيترجمتهأفردت.الأشرفيةالحديثدارمشيخة

تصانيفه-تلاميذهأحد-العطارابنعددوقد.عديدة

الأسماءتهذيب:التصانيفهذهومنواستوعبها،

فيوالتيسيرالتقريب؟مسلمشرحفيوالمنهاجواللغات

كتابوهوالصالحينرياصالأذكار،؟الحديثمصطلح

النووية،الأربعون،المهذبشرحالمجموعومشهور،جامع

وغيرها.الصحابةمعرفةفيالغابةأسدمختصر

شرقيأواسطفيالنويرقبيلةتعيعق.قييلةالئوير،

المراعيفيالنوير،منألفا046حواليفهناكإفريقيا.

السودانجنوبىفيالنيلواديأعاليومستنقعات،العشبية

إلىتنتميالتيالنوير،لغةيتحدثونوهمأثيوبيا.وغرب

إلىالنويروينتمي.الإفريقيةاللغاتمنالنيليةالعائلة

يتصلونوهمالييونتدعىالسودالأفارقةمنمجموعة

انظر:.السودانجنوبيفيالدينكالقبيلةوثيقةبقرابة

الدينكا.

الاجتماعيةالنويرحياةفيمهفادوراالأبقارتؤدي

الأبقارمنهديةالعريسيعطي،المثالسبيلفعلى.والدينية

لإلههمبالأبقاربالتضحيةالنويرويقوم.العروسلعائلة

الحليبومنتجاتوالحليب.شأناالأقلوللأرواحالأسمى

أجلمنالأبقاريذبحونلاولكنهم،غذائهمفىمهمة

اللحم.

وروافدهالنيلبجانبمراعإلىقطعانهمالنويريسوق

موسمأثناءأمامايو.إلىينايرمن،الجفافموسمأثناء

وينتقل،واديهالنيلفيغمرديسمبر،إلىمايومنالأمطار،

الفولبزراعةيقومونوهناك،أعلىأراضإلىالنوير

النويرويبنى.الأخرىوالمحاصيلالدخنوحبوبالسوداني

بالقش.ويسقفونهاالمجففالطينمنمنازل

يكونونعندما،الرجولةمرحلةفيالنويرصبيةيدخل

أحديقوم،الانضماممراسموأثناءعاما.ا6و21بين

جروحستةالشبابهؤلاءمنشسابكلبجرحالكبار

النضج.علىدلالةالجبهةبعرضعميقة)شلوخ(

.مشتركجدلأفرادهايكونعشائرإلىالنويرينقسم

وحتىبها.الخاصةمياههاومصادرمراعيهالهاعشيرةوكل

قادةسيطرةتحتمنظمينالنويريكنلم،العشرينالقرن

زعيمأوكوارمونويدعىالدينرجالأحدكانإذ.لهم

الاحتفالاتويرأسالخلافاتتسويةفييساعدالنمرجلد

السياسية.السلطةمنقليللهكانذلك،ومع،الدينية

وبريطانيامصربنأم998اتفاقيةأحدثتوقد

النوير.فيكثيرةتغييراتالسودانبشأن(الثنائي)الحكم

ومع،لهمزعماءتعيينفيالنويربدأ،المثالسبيلفعلى

التقليدية.ديانتهمويمارسونالأبقاريرعونظلوا،ذلك
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عبدالوهاببنأحمدالدينشحهابأم(.9271-333

إلىوينسبمصر،بصعيدبقوصولد،النويريالبكري

مشهوراكاتباأبوهكانبمصر.سويفبنىقرىمننويرة

الجيعقبإدارةلل!صتبةرئيساابنهوعمل،الحكومةبدواوين

موسوعتهإلىالنويريشهرةوترجع،الشامطرابلسفي

تدوينهافياستغرقالتىالادبفنونفيالأربنهاية

العلمإليهوصلماجميعفيهالخصوالتيعاما،عشرين

إلىالفنونالنويريقسموقد،عصرهفىالعربعند

والحيوانوالإنسانوالأرضالسماءتناولتأقسامخمسة

أقسامأكبرالتاريخالخامسالفنويعد،والتاريخ،والنبات

وقد،الكتابنصفمنيقربماشغلحيثالفنون

عنتحدثحيثالأولالفنأقسامبعضالجغرافياشغلت

الجغرافيةوالظواهرالسبعةوالأقاليموأبعادها،الأرض

وتحدث،وبحيراتوأنهاروجزروبحارجبالمنالطبيعية

وسكانها.الختلفةوالمدنالبلدانعنكذلك

.الأدبفنونفىالأربنهاية:أيضاانظر

حدودمنالشرقىالجزءعلىمدينةلاربو!وو

.413218سكانهاعدد.المتحدةالولاياتمعالمكسيك

التي،بتكساسلاريدوبمدينةلاريدونويفوترتبط.نسمة

نهرفوقكبيردولىبجسر،مباشرةالحدودتممممالي

.ريوجراندي

تقعفهي.الم!سسيكإلىمهمةعبورنقطةلاريدونويفو

عبرالسريعالطريقجانبيلأحدالشمالىالطرفعلى

سيتيمكسيكوإلىالمؤديالرئيسيالويقوهوأمريكا،

لاريدو،نويفويزور،عامكلوفى(.المكسيكية)العاصمة

يقومونحيث.المتحدةالولاياتمنالسياحملايين

وحضور،المدينةفياليدويةالصناعاتمتاجرفيبالتسوق

،الخيولوسباقات،الكلابوسباقات،الثيرانمصارعة

.مجاورةكبيرةبحيرةمنالسمكوصيد

فيتشملوكانط.أم755عاملاريدومدينةأنشئت

أصبحتوقدلاريدو،ونويفوالحاليةلاريدوالوقتذلك

معاهدةتوقيعبعدأم،848عاممنفصلةمدينةمنهماكل

المكسيكبينالحدودرسصتالتيهيدالجوغوادالوب

.وتكساس

رونلباا.(م2891-9881)للوردا،بيكر+يللو

نوبلجائزةعلىحصلديربيمدينةمنبيكر.-نويل

فىعملوقد.العالميالسلاحنزعتعزيزفيلجهودهللسلام

لنزججنيفومؤتمر،أم!91عامللسلامباريسمؤتمر

الامميثاقمسودةإعدادفيوساعد،ام329عامالسلاح

عامالبرلمانبيكر-نويلدخل.أم459عامالمتحدة

بينالعمالحكومةفىمناصبعدةوتولى.ام429

.أم779عاملورداوأصبحأم.519إلىأم459عامي

.بلندنبيكرجونفيليبوولد

جنودأبرزمنام(.81-5ا)976ميشيللي،

ام297عامحملةفيببسالةوخدم،بونابرتنابليون

والنمساويين.البروسيينالفرنسيالشمالجيشهزمعندما

جندياليصبحالعسكريوامتيازهشجاعتهأهلتهوقد

.ام408عامفرنسامارشالرتبةإلىنابليونورقاهمتميزا.

عندالنمساويينلهزيمتهإلشنجندوقلقبعلىوحصل

.ام508عامإلشنجن

فريدلاند،عندللجيمققائداوايلوجينافىنىحارب

.أم708صيففيالبروسيينفيهاالفرنسيونهزمالتى

وقادفريدلاند.فيلبراعتهالشديدنابليونثناءنالوقد

علىحصلكما،ام812عامروسياضدنابليونجيش

الجيشموراتوجواكيمنابليونوتركموسكو.أميرلقب

،موراتانو:فرنسا.إلىعائدينوأسرعاهزيمتهبعد

انسحابهخلالالكبيرالجيشمعنيبقىولكن.جواكيم

روسيا.منالفظيع

عامالسلطةعنالتخليعلىنابليونأرغموعندما

لويسالملكمؤيديمنوأصبحعنهنيتخلىام481

.نابليونخلفالذيعشرالثامن

علىونزلأم،581عامألبامنهربنابليونولكن

وأخبرلويص!.للملكولاءهنيفأعلنالفرنسيالساحل

علىوخرجحديديقفصفىنابليونلهسيحضرأنهالملك

نحويزحفكانالذينابليونلاقىحيثجيع!،رأس

فعانقنيعلىتغلبتالعاطفةولكنجديد.بجيعشباريس

عندالملكوهرب.باريسعلىالزحففيوشاركهنابليون

.نابليونجمعالعاصمةنيودخلنابليونجيشاقتراب

المائةحكمالمسماةللسلطةنابليونعودةفترةولكن

واترلوفيفرنسيهجومآخرنىوقاد.بالهزيمةانتهتيوم

الخيانةبتهمةوحوكمالأسرفيوقعولكنهام،581عام

.والعصيان

ولكن.محاكمتهالضباطزملائهمنمحكمةرفضت

بالرصاصرميابالإعدامعليهوحكمحاكمهالنبلاءمجلس

.ام815عامديسمبر7يوم

بفرنسا.الساربحوضسارلويسفينيولد

.الأولنابليون:أيضاانظر

مقاطعةفيجلامورجانغربفىمحليةحكومةئيات

إنجليزيةمدينةوهىنسمة45)659السكانعددويلز.
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الحجريالفحممناجمالصناعاتوأهم،مركزةصناعة

وأجزاءالألومنيومأسلاكوإنتاج،البترولومصافي

لعامتاريخهيرجعمهجورديربهاويوجد.السيارات

.الميلاديعشرالحاديالقرنفيمشيدةوقلعةام912

خلابة.مناظربهنياثووادي

.نجلامورجط:أيضاانظر

أكثرمنواحدةنياجاراشلالات.شلالاتفيادجارا،

تقع.للإعجابمثاراالشماليةأمريكافىالطيعيةالمناظر

بينماتقريباالمنتصففينياجارا،نهرعلىالشلالات

الحدودمنجزءاالنصهذاويكونوأونتاريو.إيريبحيرتي

كندا.عنالمتحدةالولاياتتفصلالتي

قسمين،منالواقعفينياجاراشملالاتوتتكون

(الحصانحدوة)شلالاتشوهورسشملالات

علىلثموهورسشلالاتوتقع.الأمريكيةوالشلالات

تقعبينماأونتاريومقاطعةفىالحدودمنالكنديالجانب

فيالمتحدةالولاياتجان!علىالأمريكيةالشلالات

منكريضةأشعةمساءالشلالاتوتعكس.نيويوركولاية

عشرةحواليسنويانياجاراشلالاتويزور.الملونالضوء

زائر.ملايين

لونتارأو

!يزارثأالمجحيرة

وكندا.يكيةالأممالمتحدةالولاياتبينالحدودعلىتقعنياجاراشلالات

)حدوةشوهورسوضملالاتالأمريكيةالشلالاتمنتتكونوهى

وأولتاريو.إيريبحيرقيبيرتقريحاالمنتصففيلياجارا،نهرعلى(الحصان

395بحيرة،نياسا

بينمايصلقصيرنهرنياجارانهرلهر.را،فياب

بينالحدودمنجزءاالنهرويشكلوأونتاريو.إيريبحيرتي

ومقاطعة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفينيويوركولاية

العظمىالبحيراتجميعمنالمياهتصب.الكنديةأونتاريو

المياههذهومعظمنياجارا.نهرفيأونتاريوبحيرةباستثناء

وسطفىتقريباتقعالتينياجاراشلالاتفوقتسقط

نياجارا.نهرمسار

99وينحدر،كم65حوالينياجارانهرطولويبلغ

معتادةغيربصورةحادانحداروهو،مسارهخلالمترا

فيالمثيرالمنحدرهذاويشكلالقصر.هذابمثللنهر

النهريةالمنحدراتأشدمنوبعضاسريعاتيارأالارتفاع

الكهرومائيةالقوىمحطاتوتنتج.العالمفياضطرابا

الكهرباء.منكبيراقدراللنهرالمحاذية

بأكملهنياجارانهرخلالتبحرأنالسفنولاتستطجع

قناةفإنذلكورغم،النهريةوالمنحدراتالشلالاتبسبب

مساراتوفر،الكنديةالحكومةشيدتهاالتي،للملاحةويلاند

وأونتاريو.إيريبحيرتيمابينالمبحرةللسفن

.شلالات،جارانيا:أيضانظرا

الكبيرةالبحيراتمننياسابحيرة.دحدرةئياسا،
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المحيطمنكم064مسافةعلىوتقعإفريقيا.شرقيالعظيم

وتنحدر،ملاويببحيرةأيضانياسابحيرةوتسمى.الهندي

انظر:.وزمبيزيشيرنهريخلالالهنديالمحيطنحو

مساحةوتغطي،كم563البحيرةطوليبين.ملاوي

.م07بأالبحيرةمياهعمقويقدر2.كم974/28

بم(تميالفيتا)ايةلتغذا؟مرض،لبلاغراا:ن!ا0سينلئياا

.(لمرك!ا!مدب)فيتامينلفيتاا

أط!صرادتضنحوالأوسمةوالميدالياتالئياشين

الملوكعادةيمنحهاالممتاز.أدأئهمأولشجاعتهمتقديرا

شكلفيالتكريمينالهممنويتمسلمها،الدولورؤساء

الاحوالأغلبوفى.فقطتعرضأوتلبسقد،شمارات

للأعلامترمزوألوانبتصاميمشرائطفيالشاراتتعلق

والشجاعة.كالفضيلةمميزةلقيماأيضاترمزكما،القومية

منتتدلى،نجمةشكلفيمعظمهايصاغ.النياشين

البطولةأعمالمنلعملالحروبفيعادةتمنح.شمريط

الميدالياتمنمقاماأعلىت!صنماعادةوالنياشين.الخارقة

أحدالفكتوريوالصيب.المسلحةالقواتأعراففي

نيةالبريصاأالشعوبورابطةإنجلترا،فيالنياشينأمثلة

.()الكومنولث

رئيسصورةوتحملعادةمستديرةتكون.الميداليات

معظماتسك.حخالةتحوطهاأخرىرموزاأو،الدولة

منعادةوتتدلىالبرونز،أوالفضةأوالذهبمنالميداليات

وأ،الحملاتفىللاششراكتذكاراالميدالياتوتمنح.شريط

الممتاز.للسلوكتقديراأو،الطويلةللخدمة

يغلبولكن،متنوعةأشكالفيتصاغ.الأوسمة

شيوعاالصلبانأشكالوأكثر.النجوما!متعمالعليها

بشكلأطرافهاتنتهيالتيالأربعةبأذرعهالمالطيالصليب

محدودةمجموعةتقليديا،الأوسمةويخال7.الرقم

البلدانوفي.أصدولةارئيسرعايةتحتتكوينهاتم،أعضويةا

بالعضويةالانتماءيصبح،الأوسمةعضويةنظامتعتمدالتي

التكريم.مراتبأعلى

)الكومنولث(البريطانيةالشعوبرابطة

بالمملكةالخاصةوالأوسمةوالميدألياتالنياشعينمعظم

رابطةأقطاربعضمنالأفرادعلىبهاالإنعاميتم،المتحدة

الملكة.باسمالأخرىالبريطانيةالشعوب

أسشرفاقائمةأحامافيمرتينتصدر.الشرفقوائم

نحوأوديسمبر31فيوتنشر،السنةرأسبمناممبةالخاصة

لميلادالرسميالعيدمناسبةفيوأخرى.التاريخذلك

تعرفثالثةقائمةوتصدريونيو.شهرأوائلفي،الملكة

حلتعقبالتيالعطلةبدايةفي،البرلمانحلقائمةباسم

شهيرةوأوسمةوميدالياتنياشين

التأشةالاسم

589حيدرشارة

208انشرفحضيحة

168أحترهـاميدالية

الذهيالأرزوسام

847سوسوسام

739الصالحال!حاءوسام

159القديملاسي!صاتهوسام

49!الاشترا!صأسملىاوسام

الحماممص!محمدوسام

عمدالعزيزالملكوسام

348ممارتر!امر

اليلوسام

اضيل!!اوسام

سش!

ولةلدا

كستانلا

نسافر

المتحدةالولايات

لبان

الفاتيكاد

إفريقياجنو!

لفلمينا

لصينا

لمغر!ا

السعوديةالعربيةالمملكة

ريطانيا

!صر

لىالسودا

أوسمةأربعةوتمنح.العامةالانتخاباتمواعيدقبل،البرلمان

ووسامالتيسلووسامالجارتر،وسامهى،الملكةباسم

الملكيةالإنعاماتوتنشر.الفكتوريالملكىوالوسام،الباث

منفصلة.قائمةفيأسةللبصوأ

نظاموفقالكومنولثشاراتلبسيتم.الأسبقيةنظام

يتصدر.الأهميةفىدرجتهاتحتمه،الأسبقياتمندقيق

وهوالجورجىوالصليبالفكتوريالصليبالشاراتهذه

أوسمةالأهميةفىيليهماشأنا.الشجاعةأوسمةأعظما

الجدارةووسامالباثوالثيسلو(الساق)ربطةالغارتر

الفكتوريوالوسام،وجورجمايكلالقديسينووسام

زملاءووسام،البريطانيةالإمبراطوريةووسام،الملكى

هذهمنأربعةوتصدر.الممتازةالخدمةووسام،الشرف

الباثأوسمة:وهيمنها،لكلمتعددةمراتبفيالأوسمة

الفكتوريوالملكيوجورجماي!!لالقديسينو

تكونأنالأسبقيةنظامويحتم.البريطانيةوالإمبراطورية

منمرتبةأعلى،العاديةالأوسمةمنالأعلىالدرجات

الممتازالصليبفدرجة.الممتازةللأوسمةالأدنىالدرحات

أعلىتعتبرالبريطانيةالإمبراطوريةلوسامالمصاحبةللفارس

.الباثلوساماشمالةدرحةمنمرتبة

الصليبنياشينالمرتبةفينزولاتتتابع.النياشين

وصليبالحربيوالصليبالممتازةوالخدمةالملكيالأحمر

الجوية.القواتصليبثماالممتازالطيران

مجموعهايزيد.الممتازةوالخدمةالبطولةميداليات

وميداليةالممتاز،السلوكميداليةمنها:ميدالية02على

البطولةوميدالية،جورجوميدالية،المشهودةالبطولة

تمئميدالية.البريطانيةالإمبرأطوريةوميدالية،للشرطة



595والأوسمةوالميدالياتالنياشين

الملكية،البحريةوأفراد،الصفلضباطالمشهورةالبطولة

التجارية.والبحرية،الغواصاتوسلاح

ونجومالميدالياتكلوتشمل.الحصبميداليات

ذلكعلىالأمثلةوأحد.والحملاتالحربأثناءالخدمة

العالميةالحربخلالللخدمةام9391-145نجمة

حيث،التاريخيبترتيبهاالحربيةالميدالياتوتلبص.الثانية

التيالقطبيةالميداليةوتأتيأخيرا.الحديثةالميداليةتلبس

بعدالشرطةوميداليةالأرضيةالكرةقطىلمكتشفيتعطى

لتخليدصنعتالتذكاريةوالميداليات.الترتيبفىذلك

الخامس،جورحوالملكالسائ!إدواردالملكتتويجذكرى

والذكرى،الثانيةإليزابيثوالملكةالسادسجورجوالملك

للملكالفضيةوالذكرىفكتوريا،للملكةوالمامميةالذهبية

الثانية.إليزابيثوالملكة،الخامسجورج

التيالميدالياتتشملالفعالةالطويلةالخدمةميداليات

ميداليةالجويةوالقواتوالجيشالملكيةالبحريةلأعضاءتمنح

ورجالالشرطةضباطميداليات،للخدمةالاستحقاق

التطوعية.الطيةالخدماتأعضاءميدالياتالمطافىء،

الكومنولثدولورعاياالبريطانيونالرعاياويلبس

عليهاحصلواالتيالأجنبيةوالزخارفوالأوسمةالنياشين

بريطانية.أوسمةأيةبعد

بلدأنتمنحهاالتكريمأنواعمنوهي.أخرىإنعامات

لهاالتىكأستراليا،الكومنولثالبريطانيةالشعوبرابطة

فىوهوأم759لعامأمشرالياوسام:الخاصوسامها

العسكرية.والخدمةالمدنيةالخدمةمنلكلدرجاتخمس

.فيتنامبحربالخاصةميداليتهاأسترالياأصدرتكما

البريطاني.النهجعلىصيغتالتيجوائزهاوللهند

منلمواطنيهاوتمنحالهند،جوهرةأي-راتنابهارتمنها

الخدمةأو،العلومأو،والأدبالفنفيالعاليةالكفاءةذوي

البطوليةللموأقفشاكرافيربارامجائزةتمنحكما.العامة

والباكستانالهندمنكلوأصدرتالعدو.مواجهةفي

.الاستقلالبمناسبةميدالياتهما

العسكريةللخدمةالبطولةميداليةنيوزيلنداوأصدرت

التاسعالقرنمنالستينياتخلالالماووريةالحروبفي

فقط.وساما25منهامنحعشر،

الأخرىالأقطار

والأوسمة،والميدالياتالنياشينآلافالعالمبلدانتمنح

التالية:الختارةالنخبةأهمها

وسامالسعوديةالعربيةتمئالمملكة.العربيةالدول

والأجانبللموأطنينالمتعددةبدرجاتهعبدالعزيزالملك

للأجانبالذهبىالأرزوساملبنانوتمنح.الممتازةللخدمة

.النادرةالشجاعةلموأقفأو،المتميزةللخدمةوالمواطنين

علىوللأجانبلمواطنيهاالنيلوساممصرماتمنحهوأعلى

وسامالعسودانويمنح.الممتازةالمدنيةأوالعسكريةالخدمة

للخدمةوالأجانبللمواطنينالثلاثبدرجاتهالنيلين

وسامفيمنحالمغربفىأما.المتميزةالمدنيةأوالعسكرية

ورؤساءالمالكةالعائلةلأفرأدمنحةأرفعوهو،الخامسمحمد

.المتميزةللخدمةوالمدنيينالعسكريينوالقادةالدول

الميدالياتمنالعديدالإفريقيةالبلدانأنشأت.إفريقيا

بعضهايحمل.الأوسمةإلىإضافة،للمدنيينمعظمها

وسام:وتشمل.القوميالتاريخأوللمميزاتترمزأسسماء

الكاميروني،الشجاعةووسام،الكينيالذهبيالقلب

.النيجيريالنيجرووسام

أشهر.وكانمرتبة31ذوجدارةوساملها.النمسا

دوق-الخيرفيليبأنشأه،الذهبيالصوفوسامأوسمتها

هذاوأسبانياالنمسامنكلواعتمدت.أم043عامبرغنديا

ينحدرونأحفاداالمالكتينعائلتيهمافيلأنبعد،فيماالوسام

.الانالوسامهذامنحتوقفوقد.فيليبالدوقمن

الذيليوبولدوسامالتشريفيةشاراتهاتشملبلجيكا.

المدني.والصليبالحربيوالصليب،أم832عامأنشئ

الشيوعيةالثورةلتخليدالأوسمةمنعددلها.الصين

منعدداتمنحكما.الحريةوساممنهاأم949لعام

المتوثبالنمراستحقاقميداليةتشملالتيالميداليات

.الجويالسلاحلأفرأدالسحابتنينوميداليةللجنود.

دنيبروغوسام:الأوسمةأقدممنواحدلها.الدنمارك

عامفيتجديدهوأعيد،ام912عامفيأنشئالذي

فيالممتازةللخدمةوالأجانبللدنماركيينويمنح.أم671

والعسكرية.المدنيةالشؤون

الذيالشرفكتيبةوسامالتشريفيةمنحهاأعلىفرنسا.

أولوكان.ام208عامالأولنابليونالأمبراطورأنشأه

لكلالمدنيةللإنجازاتويمنح،للجدأرةبكليتهخصصوسام

العسكريةالميداليةأنكما.والأجانبالمواطنينمن

العسكرية.للخدمةيخصصانالحربيوالصليب

إضافة.للجدارةيمنحالمراتبمتعددوساملهاألمانيا.

الحديديالصليبوكانللإنقاذ.تمنحالجوائزمنعددإلى

الثالثوليمفريدريكالملكانشأه،العسكريةالمنحأشسهر

.ام813عامالبروسي

أعلىالأقحوانلزهرةالأكبرالوساميعتبر.اليابان

اليابانية،المالكةالعائلةلأفرادوخصص.اليابانفىمايمنح

فيأنشئ.فقطالذكورالأجنبيةالدولورؤساءوالنبلاء،

وسامأيضافيهأنشئالذيالعامفي،أم876عام

المشرقة.الشمس

منالعديدالمنطقةهذهلأقطار.اللالينيةأمريكا

مارتنسانوسامالأرجنتينتمنح.والميدالياتالأوسمة



نيامي695

صقروسامأوسمتهاأر!بوليفياوتمنح.فقطللأجانب

يين،وعس!مدنيين،وللأجانبلمواطنيهاالوطنيالأنديز

الذهبيالصليببوسامالبرازيلوتحتفظوالامتياز.للتفوق

أيضاولها،للبرازيلاستعحارهاإلاناكبرتغالأنشأتهأرزيا

أوهيغنزبرناردووساموتشيليالأحمر.الصليبميدالية

باياوسامكامشروفيدلالرئيسوأنشأ.القوميبطلها

الأزتكصقروسامالمكسيكوتمنحكوبا.فيغيرون

وأنشئ.للمكسيكجليلةخداماتقدمواالذينللأجانب

فنزويلاوأنشأت.أم821عامبيروشمسوسامبيروفي

استقلالها.لبطلتخليدابوليفارسيمونوسام

عامأنشئاالحريوليماووسامايلأسداوساملها.هولندا

يةعس!ميدالياتإلىإضافةناسوأورانجووسامأم581

ومدنية.

تشارلزوسامتشملالأوسمةمنعددلها.أسبانيا

الكاثولي!صة.إيزابللاووسام،م1771عامأنشئالثالث

الذهبي.الصوفوسامفيالنمساأممبانياشاركتوقديما

الأوسمةأرفعيسمىتايلاندماتمنحهأرفع.تايلاند

عضوا43دالوسامهذايمنح.الملكيشاكريلبيت

لتايلاند.الامتيازأخةباخدماتأدواممن-أقصىكحد-

المتحدةالولاياتميدالياتأعلى.المتحدةالولايات

ميداليةأحياناوتسمى،الشرفميداليةشأناالعسكرية

أغلباباسماالميدالياتأقدمتعرف.للشرفالكونجرس

،ام782عامفىواثشطنجورجأنشأهاالأرجواني

الأمري!صةالأهليةالحربفيللجنودمرةأولمنحت

لت!صيمم3291عاماستعمالهاوأعيد،النادرةللشجاعة

المعاركفيوالقتلىالجرحىمنالمسلحةالقواتأفراد

الممتازةالخدمةميداليةالأخرىالإنعاماتوتشمل.الحربية

الميدالياتوأرفعالممتاز.الطائروالصليبالفضيةوالنجمة

للحرية.الرئاسةميداليةللمدنبنشحأنا

والميدالياتالنياشدنارتداء

ونجومصلبانمنبرموزهاأسشأنارفيعةالشاراتتصاغ

علىالبساطةوتغلبعموما.التعقيدمنبشيءوإطارات

فيعادةوالميدالياتأضياشيناوتعلق.الأدنىالدرجاتشارات

.حدةعلىصخفلكلمختلفزخرفيبنمطقصيرةشرائط

بكاملالأفراديتحلىأنالغربيةالدولفيالعادةجرت

الرسمية.المناسباتفيوأوسمتهموميدالياتهمنياشينهم

الشرائطمنرفيعةبقطعبزاتهمبتزي!تالعسكريونويتحلى

القطعهذهوتشبك.وسامأوميداليةأونيشانلكلالمرفقة

فيالعرفجرىكما،العسكريةالمعاطفصدورعلى

يرتديأن)سابقا(السوفييتيكالاتحاد،البلدانبعض

جمئالاوقات.فيشاراتهمحلالعسكريون

تاريخيةنبذة

يكرمواأنالتاريخفجرمنذوالحكامالملوكعادةجرت

كانمتميز.أداءأوشجاعةمنمايبدونهعليالأفراد

منبأكاليليتوجونورياضيوهاالقديمةاليونانمحاربو

تنقشإذ،اليومإلىباقياالتقليدهذازالوماأمخار.اأوراق

بكتاباتها،تحيط،الميدالياتعلىالغارأكاليلأشكالأوراق

الدولة.لرئيسالمنحوتةبالصورةتحيطأو

منالمصنوعةالغاربأكاليلأبطالهمالرومانقدماءوتوج

والسلاسلالعنقبباقاتينعمونوكانوا.الذهب

الفائقة.للشجاعةتكريماالذهبيةوالألحماوروالميداليات

وأالذهبمنيصاغالأقراصمننوعوهوالفاشيرا،وكان

أكبر،الحيواناتأوالبشرأوأ،رباب1أحدشكلفيالفضة

فيالفائقةللشجاعةتمنحالأشياءاهذهكانتشأنا.المنح

شاراتمنذلكبعداتخذلماالأساسوهي،الحربيةالمواقع

التكريم.بغرضالصدوربهاتحلىونجوم

الفرلممانمنطوائفتشكلتالوسطىالقرونوفي

مميزأرمزايحملشعاراأووسامامنهامجموعةك!اتحذت

رقبته.حولسلسلةمنمتدلياالفارسيلبسه،للطائفة

والفضيةالذهبيةالميدالياتالفرسانهؤلاءوعرف

كانوابليرتدونها،يكونوالمالتي،المستديرةوالبرونزية

بعرضها.يكتفون

بالميدالياتشسبيهة،بشريطميدالياتأولىظهرت

عشر.العسالغالقرنخلالوفرنساالنمسافي،الحديثة

الحربيةالمعاركفىللمشاركةتخليداكانأنواعهاومعظم

فقط.العسكريينللقادةتمنحوكانت،الشهيرة

دولةلكلكانعشرالتاسعالقرنمنتصصوفي

.للجدارةيمنحواحدقوصيوسامعنمالايقلأوروبية

،كثيرةمجالاتفىالتفوقلتكريمالأوسمةوأنشئت

الممتازالأداءتشملكما.والزراعةوالعلومالفنونتشمل

التجارةلانتشارونتيجة.والمدنيةالعسكريةالخدمةفي

التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالاستعماريوالنفوذ

فيالغربيالأوروبيالنهجالعالمبلدانمنكثيرتبنىعشر

بالتكريم.الخاصةأنظمتهاإنشاء

الفرسانوروابطها؟الفروسيةرتبأيضا:انظر

والفروسية.

السكانعددمدنها.وأكبرالنيجرعاصمةنيامي

الجزءفيالنيجرنهرعلىوتمإلمدينة.نسمة000.036

البلاد.منالغربيالجنوبي

المنتجاتوتصديرللتجارةالرئيسيالمركزنياميوتعتبر

فيهمايشتريسوقانوللمدينةالنيجر.فىالمنتجةالزراعية

مصانعبعضفيهاويوجد.الزراعيةالمنتجاتويبيعونالناس
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إلالاتوجدذلكعداوفيما،الصغيرةالغذائيةالصناعات

الرئيسيةالمدينةمبانيوتتضمن.أخرىصغيرةصناعات

السكانمعضمأويعيشومسجدا.الح!صميةالمكاتبمباني

نياميفيويوجدالنيجر.نهربمحاذاةمزدحمةمناطقفى

صغير.دوليمطار

الميلاديالعشرينالقرنبداياتفىفرنسا،استولتوقد

وأنشأ.القدممنذهناكعاشواالذينالأفارقةمنالنيجرعلى

لمستعمرتهمكعاصمةنياميأم،269عام،الفرنسيون

فيفرنسامناستقلالهاعلىالنيجرحصلتوقدالنيجر.

الحينذلكمنذنياميمدينةسكانعددونما.أم069عام

نسمة.000/036إلى2.3...حواليمن

الهدومية)المداه!الهندوسيةانظر:.فلسفةالئيايا،

)النيايا(.الفلسفة،الهندية(بمالستةالفدسفية

جبالتغطيآ!ميا.وسطجنوبفيتقعمملكةفييال

والتلال-العالمفيجبالسلسلةأعلىتعدالتي-الهملايا

التاراي،يغكلكماالمملكةهذهمن8%0حواليوالوديان

علىيقعخصيبمنبسطنهريواديوهو-التيرايأو

عاصمة.البلادمنالباقىالجزء-مإلهندالحدودطول

فيها.المدنأكبروهيكاتماندومدينةهينيبال

فيجبلأعلىيعتبرالذي-إيفرممتجبليرتفع

منطقةفيالبحرسطحمستوىفوقم848!8-العالم

منتعتبرجزءاالتيوالتيبتنيبالبينالحدودعلىالهملايا

الصين.

بينمانسمة0002813.02نيبالسكانعدديبلغ

من45%حوالىيعيمق2.كم797014.مساحتهاتبلغ

باقيويعيشالتيراي،يسمىالذيالسهلفينيبالسكان

بعضتوجد.الجبالأوالوديانومنطقةالتلالفيالسكان

حوالىالأراضيهذهوتمثلالجبالبينالزراعيةالأرأضى

سكانمعظملكنالبلاد.فيالجبليةالأراضيمن%ا.

دولةنيبالتعتبر.الأراضيهذهفيتقريبايعيشونالجبال

.كبيرةبدرجةوألاميةالأمراضفيهاوتنتشرومتخلفةفقيرة

ويترأس،دستوريةملكيةدولةنيبال.الحكمنظام

رئيصبمهامنيبالملكويقومالوزراء،رئيعرالحكومة

منالبرلمانوشكون،المسلحةللقواتالعاموالقائدالدولة

يمثلونأعضاء02وه،الوطنيألمجلسيمثلونعضوا06

خمسلفترةالنوابالشعبينتخب.النوابمجلس

أعضاءمنعضوأ35النوابمجلسوينتخب.سنوات

هيئةبوساطةعضوا51انتخابيتمبينما،الوطنيألمجلس

حزبزعيمالملكيعين.الباقينالعشرةالملكويعينانتخابية

الوزراءيعينكماللوزراء.رئيساالنوابمجل!رفىالأغلبية

القيامفيالوزراءمجلسويساعدالوزراءرئيسبمشورة

البلاد.شؤونبادارة

محلي.حكمذاتمقاطعة75إلىنيبالتنقسم

وينتخب.وقرىمدنإلىبدورهاالمقاطعاتوتنقسم

القرية.أوالمدينةأوالمقاطعةلإدارةلهاورئيعرلجنةالشعب

منوتتكون،محكمةأعلىنيبالفيالعلياالمحكمةتعد

القضاةرئيسالملكي!نقاضيا.41وللقضاةرئيص

القضاةباقييعينكما.دلممتوريمجلسمنبتوصية

قضائي.مجلسمنبتوصية

معالقربىبأواصرنيبالسكانأغلبيةيرتبط.السكان

الذينالنيباليينبعضوهنالكالهند.ضممالشعوب

منخليطبعضهمأنكماتيبتى،أصلمنينحدرون

قرىفيتقريباالسكانمعظميعيش.تيبتية-هنديةأصول

الحجارةمنطابقينمنمنازلفىويسكنونصغيرة

الزراعةعلىنيبالسكانمن%09حوالىيعيع!.والطوب

معظمتنتج.بالزراعةالمتعلقةالأخرىالمهنمزاولةوعلى

علىتصطفالهملايا.جبالسفوحعلىتقعنيبالعامهـمةكاتماندو

الباجودة.تسمىالطوابقمتعددةمعابدالمديسةشوارعمنكثيرجالبي
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.واحدةعائلةلإعالةيكفيالذيالشعيرمحصولالمزارع

حاحتهمعنالزائدةالزراعيةالمحصولاتالمزارعونيبيع

البارافينكزيتالأساسيةالحاجياتبعضشراءمقابل

كالحدادةاليدويةالحرففيالنيباليينبعضيعمل.والملح

منهماخرونويعمل،والخياطةالأحذيةوصناعةوالسباكة

السياحة.قطاعفيأوالح!صميةوالدوائرالتجارةفي

خاصة.بمهاراتالنيباليتانوالغركاالشيرباقبيلتاتتميز

لبعثاتوحمالينمرشدينبالعملالشيرباأفراداشتهرفقد

ثقيلةأحمالآالشيرباونساءرجالويحمل.الجبالتسلق

الجيمقفيجنوداتطوعوافقدالغركاأماعاليةارتفاعاتإلى

.والهنديالبريطانى

أيةوعلى،نيبالفىالرسميةالديانةالهندوسيةتعتبر

والممارساتالمعتقداتبيننيبالسكادجمعفقدحال

ويحتفل.البوذيةوالممارساتالمعتقداتوبينالهندوسية

سواء،حدعلىوالهندوسيةالبوذيةبالأعيادالنيباليون

التقديس.حيثمنمتساويةوالهندوسيةالبوذيةوالمعابد

وأرواحا،محليةآلهةأيضاالنيباليينمنكثيرويعبد

فىيوجد.بالمرضيصابونعندماالشاماناتويزورون

ال!صليرامثلأمراضوتنتشرالأطباء،منالقليلنيبال

خمسينياتمنذالحكومةعملتولقد.والدرنوالجذام

مماكبير،بشكلالملارياانتشارمنالحدعلىالعشرينالقرن

السهلفىالاستقرأرعلىالجبالسكانمنالكثيرساعد

قبل.منمنتشراالمرضهذاكانحيث

خاصةعاداتنيبالفيالهندوسبعضيمارس

)تعددامرأةمنأكثرالرجليتزوجحيث،بالزواج

نيبالشسمالفيالتيبتقبائلبعضيمارسكما(،الزوجات

المرأةتتزوجالحالاتهذهمعظموفي،الأزواجتعددعادة

التيللمراةالأولالزوجويعتبرأكثر،أواثنينأخوين

يعتبركمايولدونالدينللأطفالأبا،أخمنأكثرتزوجت

.الأطفاللهؤلاءأعماماالزوجهذاإخوة

شرعتوقد،نيبالتواجهمشكلةأخوالأميةتعتبر

بتنفيذالعشرينالقرنمنالخمسينياتخلالالحكومة

أنحاءجميعفىالمدرةنوتدريب،المدارسلبناءبرنامج

القراءةيستطيعونالذينالسكاننسبةوكانت،نيبال

منمجموعمن%5تتجاوزلاالوقتذلكفيوالكتابة

البرنامكللىومعاعدفأكثبر،سنة51علىأعمارهمتزيد

هيتريبوانجامعةتعد%.02إلىالنسبةهذهرفع

مديخةفيالرئيسيالمبنىوتضمنيبالفيالوحيدةالجامعة

نصفشحدث.أخرىمناطقفيأخرىومبانيكتماندو

الرلمممية-اللغةهيالتى-النيباليةاللغةنيبالفيالسكان

واللغة.ثانيةلغةفيستعملونهاالباقونأماالأمكلغتهم

الهند.شمماليفيالمستعملةاللغاتمنقريبةالنيبالية

موجزةحقائق

.ولدتماكا:صمةلعاا

اليبالية.اللعة:الرسميةاللغة

508:والغربالشرقديرالقصوىالمسافة20!اأ04لأ797:اللساحة

صالارتفاعك!.142والجنوباحتممالال!!القصوىاهسمافة،حصم

فوقم84.8وترتملاإيفرمستقمةهىلقمةأأعلىاسحر:اسطح

البحر.مستوىفوقم46!طةأخفضس!إلبحر.

،أم699عامتقديراتححسىلسمة00081302:السكانعدد

التوزيع.مربعمتركيلوكلفىشحصا481لمجةاحس!ظاال!ضافة

عدد،المدنفي%أ4،الريفيةالمناطقفييعيتمونبر86:أ!س!!اىا

عدد،لسمة98322015)أم819عامإحصائيةحس!ا!س!!ارا

نسمة.034.23لم،..م1002عاما!توقعا!س!!انا

القمح.،الزيتلدورالأرر،،الشاميةارررةااالألقار،:الرئيسيةاليجات

.دورراشتريا:الوطىالن!تد

باللونومخططيناللونقرمرىمتلت!تسليالعلميت!صن:العليم

المثلثديالقمريظهر.التانيالمثلثفوقالأوأ!المتلتويقعالاررق

لفولرمرالىوهماالسفلىالمتلثفىالشمصتطهركماالعلوي

يأحدلااصدياالوحيدالعلمهونيبالعلميعتر.ليبال!ىالحياة

المستطيل.شكل

الروبية.:الرئيسيةالعملة

علىعددهايزيدولهجاتلغاتالميباليونيتحدث

ولهجة.لغةخمسين

رئيسيةمناطقثلاثنيبالفييوجد.والمناخالسطح

التلالومنطقة-2الهملايا.جبالمنطقة-أ:هي

.تارايوسهل-3والوديان

ويعود،الأخرىالمنطقةعنيختلفمناخمنطقةلكل

المناطق.هذهارتفاعاتفىالاختلافإلىذلكفيالسبب

بها.الخاصةوحيوأناتهانباتاتهاأيضامنطقةولكل

فىالهملاياجبالتممنطقةالهملايا.جبالمنطقة

منطقةتسود.نيبالمساحةمنكبيراجزءاوتغطي،الشمال

قصيرةصيفوفصول،وقاسيةطويلةشتاءفصولالجبال

عبرممراتهاالانحدارالشديدةالأنهاروديانتقطع.وباردة

تغطيالهملايا.جبالفوقالمتراكمةوالثلوجالجليديةالمناطق

حوالىإلىارتفاعهايصلالتيالجبالالغاباتمنطقة

المستوىهذافوقينموولاالبحرسطحفوقم)0663

ونباتالأعشابسوىالجافوالجوالبرودةفيهتسودالذي

الأغنامالهملاياجبالسكانيرعى.والطحالبالحزاز

ويدعى.ياكستسمىالتيالطويلالشعرذاتوالثيران

فييعيمشالجليديالإنسانيدعىمخلوقاأنالناسبعض

.الجليديالإنسانانظر:الهملايا.جبال

ويسودالهملاياجنوبىفيتقع.والوديانالتلالمنطقة

أثناءغزيرةأمطاروتهطلالوديانهذهفيالباردالمناخ

يزرع.وجافجداباردالمناطقهذهفيالشتاء.الصيف
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الصين
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11ىكاالبحغأ1!-1حليجعض1

ال!آبىفيآقوطنية"!

العحرسطحفوقلارتفاع

995نيبال

الدوليةالحدودفىمرجغاليستالخريطةهذه

والوديانالتلالمنحدراتعلىالمحاصيلمنكثيراالمزارعون

والقمح.والدخن،والأرز،،الذرةالمحاصيلهذهبينومن

منمتعددةأنواعوتنمووالمعزوالغنمالبقرالمزارعونيربي

المنطقة.هذهفيالكثيفةالغاباتفيوالخيزرأنالأشجار

هذافيوتوجدنيبالجنوبىفييقع.تارايسهل

بزراعةهناالمزارعونيقوم.خصبةزراعيةأرأضالسهل

وقصبوالأرزوالخردلوالدخنوالقنبالشاميةالذرة

المواشىالمزارعونيربى.أخرىومحاصيلوالتبغالسكر

هذهفىالمداريالمناخويسودوالمعز.والجاموسكالبقر

منحجيرةأعداداوالمستنقعاتالغاباتوتؤويالمنطقة

والنموروالغزلانوالفيلةكالتماسيحالبريةالحيوانات

والنمور.والكركدنالرقطاء

بشكلالزراعةعلىنيبالفيالاقتصاديعتمدالاقتصاد.

الصغيرةالمعارضإلىالنيباليونالمزأرعونويأتيكامل

ولا.أخرىسلعوشراءإنتاجهممنالفائضلبيعوالأسواق

الحديديةالسككطرقمنالقليلسوىنيبالفييوجد

بشكلميسرةنقلمرافقوجودعدمإن.المعبدةوالطرق

واسمع.نطاقعلىتجارةوجودالصعبمنيجعلجيد

تجاريا،معهاوتتعاملالوقمنبشبكةبالهندنيبالترتبط

والقنبالطيةكالأعشاببضائعوتصدر،رئيسيبشكل

رئيسيبشكلنيبالتستورد.والقمحوالبهاراتوالأرز

والأقمشة.المعادنومنتجاتوالالاتالبارافينوزيتالنفط

منذنيبالتلقتهاالتيالضخمةالمساعداتأسهمتوقد

فمثلاالبلاد.اقتصادتطورفيالعشرينالقرنخمسينيات

والولاياتوسويسراوالهندوبريطانياالصينمنكلقامت

كما.لنيبالماليةمساعداتبتقديمالأمريكيةالمتحدة

وصيانةالطرقاتبإنشاءالدوليةالماليةالمؤسساتأسهمت

أنحاءجميعفيخفيفةصناعاتوأقامت،الصحيةالمراكز

علىسنويادولارمليون255نيبالحكومةتنفقالبلاد.

علىتقريباالأموالهذهمن%05ويأتيالتنميةبرامج

الغركاجنودويسهم.وقروضخارجيةمساعداتشكل

فعالةمساهمةوالهنديةالبريطانيةالقواتفيجندواالذين

التيالتقاعديةوالمعاشاتالرواتبوتبلغ،نيبالاقتصادفي

سنويا.دولارمليون32منأكثرالجنودهؤلاءيتقاضاها

هؤلاءيستطيعالهملايا.جباللتسلقبعثةضمنالنيباليونالحمالون

تجتد!.منحدرةطرقاتعلىسيرهمأثناءكبيرةأوزانحملالحمالون

سنويا.الحبالصعودوهواةالمتسلقينآلافنيبالفيالوعرةالحبال
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بلادمنالقادمونالزوارينفقهاالتيالأموالمماعدتوقد

ويزور.نيبالفيالاقتصاديةالظروفتحسينعلىأخرى

نيبالفيويوجد.سائح000.015منأكثرسنويانيبال

والذهبوالفضةالحجريكالفحمالمعادنلبعضاحتياطي

منقليلعددإلايوجدلاولكنالميكا،ومعدنوالحديد

الطبيعيةالمصادرأهموالأنهارالغاباتتعتبر.المناجم

قوةالسريعةالجبليةالسيولوتولدالبلاد.فيالضخمة

كهرومائية.

تاريخيةنبذة

سوىعشرالثامنالقرننهايةحتىنيبالتكنلم

الخامسالقرنوفي.المستقلةالصغيرةالممالكمنمجموعة

الحاليالعاصمةمكانوهو-كتماندوواديأصبحالميلادي

إلىواللاجئونوالبدوالفاتحونقدموقد.نيبالباسميعرف-

والتيبتوالهندالوسطىأسيامنمضتقرونخلالنيبال

النيبالي.الشعبأجدادبذلكيشكلونوهم

الملكقادالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصففي

النيباليةغركا،مملكةملوكأحد-شاهناريانبريثوي

أم775عامفيوفاتهوعند،نيباللتوحيدحملة-الصغيرة

نصبثمبنيبالالانيعرفمامعظمعلىاستولىقدكان

مقاليدسلالتهتولتالوقتذلكومنذعليها.ملكانفسه

.نيبالمملكةفيالحكم

التاسعالقرنبدايةفيبريطانياضدحربانيبالخاضت

شماليإلىحدودهاتومميعحاولتفقدبمالميلاديعشر

شركةتدعىبريطانيةتجاريةشركةسيطرتولقدالهند،

الوقت.ذلكفيالهنديةالأراضيمعظمعلىالشرقيةالهند

وأعلنت.الهنديةالحدوديحرسونالبريطانيونالجنودكان

هاجمتأنبعدام481عامفينيبالعلىالحرببريطانيا

إحرازبريطانياتوقعتمتقدما.بريطانيامخفرانيباليةقوات

.الجبالحربعلىمعتادينكانواالنيباليينلكنسريعنصر

منتمكنول!صنهجسيمةخسائرالبريطانيالجيشتكبدوقد

الحربانتهاءوبعد.أم681عامفىالنيباليةالقواتهزيمة

فيالغركاجنودحازأنبعدالنيباليينمعالبريطانيونتحالف

بدأتالوقتذلكومنذبريطانيا.إعجابالنيباليةالقوات

عامفي.البريطانيالجيشصفوففيالغركاقواتبتجنيد

علىبهادورجونغيدعىسياسىزعيماستولىأم846

دثرفلقبنفسهعلىالزعيمهذاأطلق.نيبالفيالحكم

راناأسرةسيطرتولقدللوزراء.رئيعمئاأقارلهأحدوعينرانا

تلكوخلال.أمء9أعامخمانيبالفىالحكمزمامعلى

راناأسرةمميطرتحيثسلطةأيةللملكيكنلمالفترة

منكلقتلتإنهاحتىالمعارضينوسجنتالجيمشعلى

الحكم.علىخطريناعتبرتهم

العشرينالقرنمنوالأربعينياتالثلاثينياتخلال

أسرةحكمضدالبلادأنحاءجميعفيالمعارضةازدادت

إلىالملكيةوأعادتبالحكومةأطاحتثورةوقامترانا

وفي.ام9ءاعامشاهتريبهوانالملكقيادةتحتالسلطة

بعدةالحكومةقامتالعشرينالقرنمنالخمسينيات

الملكتوفى.نيبالفيديمقراطيةحياةلإقامةمحاولات

الملكأنتقدمهندرا.ابنهوخلفه.أم559عامشاهتريبهوان

يحدثالذيالعسياسيةالأحزاببينالقائمالتنافسمهندرا

نيبالأنأعلنام069عاموفي.الديمقراطيةالأنظمةافي

بحلفقامالبلادتقاليدمعيتنالسبسياسينظامإلىبحاجة

السلطة،وتسلمبمهامهاتقومكانتالتيالمنتخبةالحكومة

نظامبموجبهينشئدستوراأقرأم629عاموفي

بينالسلطاتمعظمجمعوبذلكالمجالسأوالبانشايات

الاقتصاديالنموعمليةعلىالحكومةركزت.يديه

ظلتحتالهيدروكهربائيةوالطاقةالطرقوإنشاءوالسياحة

،ام729عاممهندراالملكتوفيمهندرا.الملكحكم

إتمامعلىبيريندراالملكحرصوقدبيريندرا.ابنهوخلفه

النيباليينمنالكثيرقامام979عامفي.والدهبرامج

أكثرسياسةباتباعالحكومةمطالبينعنيفةلإضرابات

علىشعبيتصويتبإجراءبيريندراالملكسمح.ديمقراطية

الناخبوناختارولقد،المتظاهرينلمطالبتلبيةالحكومةنظام

يسير.بفارقللحكومةالحاليبالنظامبالعملالاستمرار

عنربالح!إلىأم099عامالصاحبةالمظاهراتأدت

نوفمبروفى.مؤقتةحكومةتشكيلوتمالسياسيةالأحزاب

نيبالمنجعلجديددستورصياغةتمتالعامنفسمن

بأغلبالنيباليالمؤتمرحزبفاز.دستوريةملكيةدولة

فيأما.أم199عامانتخاباتفيالنوابمحلسمقاعد

الشيوعى.الحزببهافازفقدام499انتخابات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهملايالوداآسيا

وميةالهحدكولومبوحط!الحليديسسادلإا

لدوتماكاحل،يمر!متإ

أم(.833)ء176نيسفورجوزيفنيبس،

الهليوجرافية.أيللتصوير؟تقنيةأولاخترعفرنسيعالم

بدائيةصورةعملفيونجح،أم681عامتحاربهنيبسبدأ

معدنيلوحبوساطةأم826عاملوحعلىدارلساحة

لمدةللضوءوتعريضهالبيتومينمادةباستعمالحساساجعله

.ساعاتثمانى

فيفوتوغرافيةصورةأولوهو-اللوحهذاويوجد

بمدينةتكساسبجامعةجرنشنهايممجموعةضمنالعالم

أيضانيبص!أنتج.المتحدةبالولاياتتكساسبولايةأوستن
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طرقفيرائداوكانبالحفر)ضوئية(فوتوغرافيةألواحا

الميكانيكي.الضوئيالإنتاج

جاكللويشعريكانيبسأصبحأم982عاموفي

التحميضبطريقةالخاصةأبحاثهبنىالذيداجييرمانديه

الهليوجرافية.فيالأولىنيبسأبحاثعلىالداجييرية

مانديه.جاكلويداجيير،انظر:

الساوون.نوعلىشالونبمدينةنيبصولد

بسجةجبالسلسلةقممأحدنيبوجبل.!جيللييو،

تحكىكما-السلامعليه-موسىالنبيعليهوقفالذي

توفيوقد(ه:43إصحاحالتثنيةسفر-)التوراة،التوراة

جبلنفسههوالجبلهذاأنالمحتملومنهناكموسىالنبى

يوجدكانأنهالمحتملومن.بالأردنمادبامدينةقربنيبو

الجبل.هذافوقالبابلينيبوللإلهمزار

جبل.،بسجة:أيضاانظر

الرجالمنفريقام(.581-؟)ورلمحاقهليبور

الأولىرحلتهمبدأت.الجغرافيةللاكتشافاتخصص

كشفت.أم775عامدانفيلخريطةنشرتعندما

العربية،الجزيرةشبهبجغرأفيةالأوروبيينجهلالخريطة

كومياناقترحولذلكمنها،الداخليةالأجزاءخاصة

عامالدنماركملكعلىجوتنجنجامعةمنبنجاليس

شبهمنالداخليةللمناطقاستكشافيةبعثةإرسحال،أم756

الذينالرجالمنفريقإلىالمهمةوأوكلت،العربيةالجزيرة

منهماختيرحيثأم،761عامحتىلتدريباتخضعوا

كرامروكريستيان(،الغويهافنفوق:همأشمخاصستة

وبيرغنوأحياء(،فيزياء)عالمفورسكالوبيتر)طبيب(،

)رسام(،بورنفايندجورجهماوألمانيان)جندي(،

مصرووصلكوبنهاجنمنالفريقأبحرنيبور.وكارستن

صحيحةخريطةورلمسمرشيد،بمسئفرعنيبورقامحيث

ارتفاعمعرفةإلىتوصلكمابمسحها،قامالتىللمواقع

أوائلمنأصبححيثسيناء،هافنمعزار.الأهرامات

أبحرالسويسومن.الهيروغليفيةالنقوشنسخواالذين

إلىيتوغلولمأشهر،ستةمكثحيثجدةإلىالفريق

فىاللحيةوصلحتىجنوبارحلتهواصلبل،الداخل

مكثحيثصنعاءإلىومنها،أم762نهايةفي،اليمن

اثنانوتوفيالهند،إلىذلكبعدغادرهافقطأيامعشرة

فيوثلاثةأليمن،فيوجودهماأثناءالبعثةأعضاءمن

طريقعنبلادهإلىاتجهالذينيبوركريستيانوبقيالهند،

بيرمميوليس،مدينةاثاروصفمنأولكانحيث،إيران

نصوصأوليعدطويلامسماريانقشانسخمنوأول

،أم765عامالبصرةوبوصولهرموزها.فكيتمآشورية

البصرةومن.العربيللخليججيدةخريطةرسمقدكان

حيث،هناكإلىيصلأوروبيأولوكان،النجفزار

بعضسوريافيوأقام،حلبإلىمتجهةقافلةإلىانضم

القسطنطجنيةطريقعنالدنماركإلىيغادرهاأنقبلالوقت

حافلة.حياةبعدام815عامهناكوتوفي،أم767عام

المعلوماتوكانت،وصفهفيودقيقاعلميأنيبوركانوقد

منهاواستفادأوروبا،فيالأولىهيانذاكبهاجاءالتى

المناطق.هذهإلىبعدهمنأتواالذينالرحالةمنكثير

جزرفىولدروائيام(.-859ا)459شيفا،ليبول

وسطالهنديةالثقافةضياعحولكتب.الغربيةالهند

الانتقادشمديدوكانالهنديالأصلذويالترينيداديين

.الاستعماريترينيدادلماضيم

ببورتنيبولشيفاولد

بترينيداد.سبين-أودت-

،رويالكوينسبكليةوتعلم

تحصل.ماريسانتوكلية

إلىللدخولمنحةعلى

بإنجلترا،أكسفوردجامعة

الروافطالأكبرأخيهمثل

نيبولشيفااستقرثم،نيبول.سف

.الدوامعلىهناك

نشرتعندماباهرانجاحأاليراعالأولىروايتهتلقت

-أوف-بورتفىبدأتالتيالروايةتسطر.ام079عام

حيثالخياليتينولوتشمانخرجهأسرتيسقوطسبين

أما.الخاصةنيبولأسرةتجربةعلىبجديةالكتاباعتمد

ام(،)739الرقماقجامعوفهيالأخرىنيبولروأيات

الجنوبشمالروايتهوتعرضأم(.)839بلدخار

روايتهوتلقيإفريقيا،فىرحلاتهعنتقريراأم(،)789

علىالممتثنائيةاجتماعيةلمحةأم(،)089وأد!ضأسود

.أم789سنةغايانافىجونستاونمجزرة

جزرمنكاتب(.أم-)329س.!،ليبول

فيبدأتالتيرواياتهبسببصيتهذاع،الغربيةالهند

موضوعمؤلفاتهتعالج.الرحلاتفيوكتبهوإفريقياالأنتيل

والهويةالثقافةبينالعلاقةحولأسئلةوتطرحالاغتراب

والعنفوالتشريدبالاستعمارنيبولاهتمامأدى.الوطنية

المؤلفبأعمالأعمالهمقارنةإلىبالنقاد،والعزلالسياسي

كونراد.جوزيفالمولد،البولندي

حفيدوهوترينيداد،فىنيبوليوريبراساددارفدياولد

وحصلروياككوينزكليةفيدراستهبدأهنود.مهاجرين

درسحيثبإنجلتراأكسفوردبجامعةللالتحاقمنحةعلى



نيبون206

نجلترابإستقرا.لإنجليزيةا

كصحفيالمهنيةحياتهوبدأ

ءأ099مئسنة،أدبي

.فارسلقب

نيبولأعمالتتمثلى

اللدلك:فياللاولىالثلاثة

(بمم591)7المتصرف

أم(بم)589ألفيراتصويت

نيبول.س.ف)قصصميفالشارع

وكلهاأم(59)9(قصيرة

سمعتهتعززت.والسلوكالتصرفتتناولكوميديةقصص

ام(،619)بيسواسللسيدمنزلروايةأشهربنشرالمتزايدة

حيثأبيهشخصيةمنالطريفعملهبطلنيبولاستلهم

جيللأنالتقليديةالأسرةحياةانحلالالروايةتصور

أورولا.فيأكبرفرصعلىللحصولالوطنغادرالشباب

بوكر،جائزةأم(،)719حرةولايةفيروايتهنالت

ال!ضابيستكشف.الأدبفىمهمةبريطانيةجائزةوهي

المتعددةالمجتمعاتداخلالوطنيةالهويةإيجادمشكلة

متزايد.نحوعلىالأعراق

وهىتلتالتىرواياتهأساسوالعنفالسياسةتكون

أم(.)979النهرفيالتواءام(بم)759العصاباتحرب

السياسيةبالمواضيعتتعلقالتيالرحلاتكتبنيبولنشر

منطقةالهند،حولجدليةكتباتتضمنوهيوالشخصية

أم(.)779مجروحةحضارةالهندأم(بم)649الظلام

.اليابانانظر:ليبولأ.

علىالطيعةفىيوجدكيميائيعنصرالئيتروجين

حواليالنيتروجينيكونال!".الكيميائيورمزهغاز،شكل

عامالنيتروجيناكتشافتموقدالهواء.حجممن%78

رذرفورد.دانياليسمىأس!ضلنديطبيببوساطةأم772

وعدده،اللافلزاتمجموعةإلىالنيتروجينينتمي

النيتروجينوغاز.6700.41الذريووزنه7،الذري

الماء،فيالذوبانشحيحوهو.والرائحةوالطعماللونعديم

ويمكن.الأخرىالعناصرمنكثيرمعبسهولةيتفاعلولا

سائليغلي.السائلةأ!ةالحاإلىالنيتروجينتكثيف

عندويتجمد4،ام8.59حرارةدرجةعندالنيتر9وجينم

والحياةالنيتروجين

تعيش،لكيالنيتروجينإلىتحتاجالحيةالكائناتكل

الذي،البروتينجزيءمنجزءأهمالنيتروجينيكونإذ

منكلفيموجودةحيةمادةوهي،البروتوبلازمفييوجد

علىوالحيوانالإنسانيحصل.والحيواناتالنباتاتخلايا

.الأخرىوالحيواناتالنباتاتمنالطعاممنالبروتين

النيتروجينيةالمركباتالبروتيناتمنتنئالنباتات

التربةفيالمذابالنيتروجينبعض.التربةفيالمذابةاليسيرة

ذإ،النتريكحمضشكلعلىالجويالغلافمنيأتي

الصواعقوقوععندالأكسجينمعالنيتروج!تيتفاعل

والتى،النيتروجينباكماسيدتعرفعديدةمركباتمكونا

تحملهالذيالنيتريكحمضمكونةالماءمعتتفاعلبدورها

التربة.إلىالأمطار

نيتروجينمنالبروتينالبقولعائلةمنأضباتاتاتنتج

البقولوتشملالبكتيريا.منمعيننوعبمساعدةالهواء

تحتويالصويا.وفولوالبازلاء،البرسيم:مثلعديدةنباتات

.العقيداتتسمىصغيرةانتفاخاتعلىالبقولجذور

المثبتةالبكتيريامننوععلىالعقيداتهذهوتحتوي

الهواءمنالنيتروجينأخذعلىالقدرةلهاإذ،أطنيتروجين

النيتروجين.مركباتإلىوتحويله

المتكونةالنيتروجينيةالمركباتالنباتويستخدم

المركباتتتحللالنباتموتوبعد،بروتينإلىويحولها

النيتروجينولأن.التربةمنجزءاوتصبحالنيتروجينية

يمرفإنه،الحيةالكائناتبوساطةاستخدامهويعاديستخدم

هذهوتسمى.الكيميائىالتغييرمنمستمرةدورةخلال

النيتروجين.دورةان!:.النيتروجينبدورةالدورة

النيئروجيناستخدامات

تقطيربوساطةالصناعةفيالنقيالنيتروجينيستخرج

منالهواءويتكون،السائلالهواءانظر:.السائلالهواء

غلياندرجةولأنتقريبا.والأكسجينالنيتروجين

أولايغليفإنه،الأكسجينغلياندرجةمنأقلالنيتروجين

تحتويحفظيجمعيتبخروعندماالتقطير،عمليةفي

الفولاذ.منأسطواناتفيمعينضغط

غازمن3+*النشادرإنتاجيعتبرالنشادر.إنتاج

غازويت!صن.لهالمهمالأساسىالاستخدامالنيتروجين

النشادرغازوينتج.والهيدروجينالنيتروجينمنالنشادر

يمفاعلالحمليةهذهوفىهابر.عمليةبوساطةالصناعةفي

،م055حرارةدرجةعندوالهيدروجينالنيتروجين

.جويضغطمرة025إلى002حوالىيعادلوضغط

الحفازوالعاملحفاز،عاملوجودفيأيضاالتفاعلويتم

الكيميائى.التفاعلسرعةزيادةعلىتساعدمادةهو

إنتاجوفىمخصئا،سماداالنشادريستخدم

ومن.أخرىكيميائيةومواد،النيتريكوحمض،المتفجرات

منالمكونالخففالمحلولذلكالمعروفةالمنزليةالمنظفات

الماء.فيالمذابالنشادر



306جينلنيتروا

النيتروجيناستحداميمكنهالاالحيةالكائناتمنكثيراولكن،للأرضالحويالغلادمن%78حوالىاليتروحينيكونالنيتروجيندورة

فيهاتستطيعحالةإلىالجويالغلا!فيالموجودالنيتروجينتحويلللنيتروجينالمثبتةالبكتيرياوتستطع.الغازيةحالتهفي

الكائماتبينفيمايدورفإنهالبكتيريابواسطةالنيتروحينتثبيتوبعد.اممتحدامهالحيةالكائناتمنالأخرىالانواع

البيولوجي،التداولأوالدورةفيالنيتروجينكميةتمطمعلىللميتروجينالنارعةالبعتيرياوتساعد.مراتعدةوالترلة

.أخرىمرةالسيتروحيرغازإلىالمثبتالنيتروج!!بتحويلوذلك

للأرضالمخصبالسمادمعظم.الزراعةفيالنيتروجين

يحتويالحدائقعلىوالمشرفينالمزارعينبوساطةالمستخدم

الصحيالنموازديادعلىيساعدالذيالنيتروجينعلى

شيوعا.النيتروجينيةالخصباتأكثروالنشادر.للنبات

حيثمباشرةالتربةفيالنشادرغازالمزارعونيحقن

النشادريستخدمكماالنمو.علىالنباتاتويساعديذوب

سمادا،الأمونيومونترات،الأمونيوموكبرشات،السائل

السمادللنيتروجينالأخرىالمصادرومننيتروجينئا،

البحرية.الطورمخلفاتمنوهووالجوانو،،الطبيعى

طريقعنبالنيتروجينحقولهمإمدادللمزارعينويمكن

ففىتدويرها.أيبمزراعيةدورةفيمختلفةمحاصيلزراعة

الشامية،بالذرةالحقلزراعةللمزارعيمكنالزراعيةالدورة

بمالتربةمنللنيتروجينآخذآخرنباتأيأو،تارةالقمحأو

فولأو،كالبرسيمقرنيةبنباتاتنفسهالحقلزراعةيعقبها

بالنيتروجين.التربةتغذيةإلىيؤديمماالصويا،

النيتروجينيستخدم.السائلالنيتروجيناستخدام

.كبيرةبسرعةالأطعمةلتجميدالأغذيةصناعةفىالسائل

لحفظمبرداالسائلالنيتروجينويستخدمالسماد.انظر:

السائلالنيتروجينيستخدمكمانقلها.أثناءالأغذية

ضروريةمنخفضةحرارةدرجاتإنتاجفيالعلماءبوساطة

معينة.تجاربفيلاستخدامها

والتلوثالنيتروجين

لأنوذلك،النيتروجيندورةفىالإنسانيؤثر

التربة.نيتروجينمنيزيدالنيتروجينيةالأسمدةالمشخدام

ومركباتالمستخدمةغيرالأسمدةالأمطارمياهتحملثم

إلىيؤديمماوالبحيراتالأنهارإلىالأخرىالنيتروجين

تلكتموتوعندما.والطحالبالمائيةالنباتاتتكاثر

الأكسجينتستخدمفإنها،وتتحللوالطحالبالنباتات

داخلالموجودةالحيواناتحياةيهددمماالماءفيالمذاب

.المياه

،الجويالهواءملوثاتمنالنيتروجينأكاسيذتعتبر

الوقودحرقطريقعنالجوفىالملوثاتهذهوتطلق

الشمسضوءأنكما.والنفطالحجريكالفحمالمتحجر

الجويالغلاففىالنيتروجينأكاسيدتفاعلعلىيساعد

فيمهيجةمادةوهو.الأوزونمكونةالأكسجينمع

للأرضتعودالنيتروجينأكاسيدأنكما.الدخانيالضباب

المكوناتمنوهوأحيانا،النيتريكحمضشكلفي

الحمضية.للأمطارالاساسية

الطقاتفيالنيتروجينأكاسيدالنفاثةالمحركاتوتنتج

بطرقالبيئةإتلافإلىيؤديمما،الجويالغلافمنالعليا

منتزيدالنيتروجينأكاسيدأنذلكأمثلةومن.مختلفة

الأوزونيعملالعليا،حيثالطقاتفيالأوزونتفكك

لعلام!انشروجير

لحويا

ل!يتروجييةالموادا

الحيوأنليالعضويةتادى

نح!ث!الميتة!كلالموادالات.
!!مم!ء!دص!!!

.صع44--،الغازيالنيتروجين

!*ة.،تر!ئن!،لم*شصالترية3في

،*ة!.شبر:،.!!ينبر"لمحللاررأة-.

!!ء!7!"2؟،"،!07

المتبنةالمبكتيريا.".!،:".؟ء؟"ء،

للنيتروءجبن:*،،3نا!أليكنيريا

شييتيابكتبرأردفاتنىاا"!".:!جينلئيتروا

جين(لنيتروا(لأم!3-!.،*..

::.!:؟:!!::*:لم!.:!لأ؟ير!*؟ئر،.(*183

.،،.،.،كل.!.1،لنيترررتا0!بز؟،ثرلأ!:..:،ت،لنتراا؟بكتير

اليتريتبكتيرياا-"ك!،ه-2أ



النيتريت406

الأشعةاوصولبمنعهوذلكوالنباتالإنسانحمايةعلى

أضارة.االبنفسجيةفوق

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التروحلسريماليتريكححصالحشريت

الميتريتا!صرياالميىالبورارون

التراتالحيئيالتلوت

أ!ناصرامعيم()-20النيتريتأنيونمركبالئيتريد

غيروالنيتريتات.أصشحنةاأبساأيونهووالأنيون.الأخرى

النيتريتاتمعظموتحضر.للذوبانوقاللةمستقرةالعضوية

وجودفيمستقرةغيروهي.ال!صحولمنالعضوية

اسسوائلفيمناسبةبصورةحفظهايمكنولكن،الحموض

لصنعضروريالصوديوموشتريت.أغلويةاقليلةأوالمتعادأ،

أمراضأدويةفىأيضاالنيتريتاتوتستخدم.الأصباغ

تسقمهالمنع،اللحوملمعالحةتستخدموكذلك.القلب

يتحدأنمعينةظروفتحتويمكن.ورديالوناولإعطائها

أجكونأخرىكيميائيةموادمعالصوديومنيتريت

وتحدد.السرطانتسببأنيمكنالتي،النيتروزامينات

فيبهاالمسموحالصوديومنيتريتكميةالدولأغلب

وشىأضصويرافيأيضاالنيتريتاتوتستخدم.المعالجاللحم

العضوية.الموادإنتاخ

فيلسوف.(م0091-4481)ريكيلىفر،نيتشه

الفلاسفةمنكثيربهتأثر،كلا!ميكيوعالموشحاعر،ألماني

شديدا.تأثراالعشرينالقردفيالنفسوعلماءوالكتاب

الإغريقيةبالحضارةكبيرةبدرجةنيتشهاعجب

أم(،)872المأساةميلادالأولكتابهوفي.الكلام!يكية

فقد.الإغريقيةوالحضارةالمأساةطبيعةعنثوريةنظريةقدم

الصراعنتائجباعتبارهمايكونأ!ماالصحيحالفهمإنقال

الرغبةوهوالأبولونىالاتجماه:اسعا!عيينإنسانييناتحاهينبين

الشمسأسهإبأبولولهماويرمز،والنظامالوضوحفى

غيربدائيدافيوهوالديونيسىالآخروالاتجاه.الإغريقي

.ديونيسيوسالخمرلإلهلهويرمزأغو!ىانحوعقلاني

فىوأعلن،أ!قتاذلكفيالديننيتشهانتقدوقد

أنأم(885-)1883زرادشتتكلمهكذاكتابه

بذلكيعنيوكان-.يصفونعمااللهتعالى-ماتقدالرب

ولمأضاساعلىسطوتهومعناهفقدقدالنصرانيالدينأن

يعتقدوكان.الأخلاقيةللقيمأساسايحونيصللا!يعد

قيمهمنحونقديةن!ةالناسينظرلأنحانقدالوقتبأن

القيم.هذهومصادرالتقليدية

مثل،كتبهفىالقيمك!!تقييمإعادةنيتشهحاولوقد

أم(.)887الأخلاقأصلأم(،)886والشرالخيروراء

قدالبدايةفيالمجتمععلىسيطرواالذينالمحارلينإنأ!فقا

ضعفوأن،طيبشىءبأنهاالنبيلةوطبقتهمقوتهمعرفوا

الدينرجالبدأعندمابعدوفيمارديء.شيءهوالعامة

ضعفهمافين!وا،المجتمععلىيسيوونوالعامة

كانواالتيالمحاربينقسوةوأنطيباشيئاوعدوهوتواضعهم

المجموعةهذهنيتشهانتقدوقدشيطانا.عدوهايرهبولها

ونعسب،والكراهيةالخوفعلىمبسيةالأنهاأغيم،امنأسانيةا

تكرروقد.والنصرانيةاليهوديةالتقاليدإلىأغيماهذه

للنصرانية.انتقاده

الذينالقلائلالفلاسفةأحدبأنهيفاخرنيتشهوحصان

الأساسيةنيتشهنظريةوكانتجيدا.النفسعلميعرفون

فيتهدفالإنسانتصرفاتكلإنتقولالنفسعلمفى

يعنولم(.القوة)إرادةالقوةفىالرغبةإلىأساساتحركها

بعضعلىبعضهمتغلبفييرغبونكانواالساسأنبذلك

القوةيريدونالناسأنيعتقدكانوأممنهشقط،عضليا

السيطرةأنيعتقدوكان.المنطلقةمشاعره!اعلىللسيطرة

مننوعهىوالفنانونالنساكبهايتمتعأضياأخفساعلى

علىالقوييمارسهالذيالعضليأعهرامنأرقىالقوة

هو()السوبرمانأوالمثالينيتشهرجلوكان.الضعيف

عواطفهعلىيسيطركيفيتعلماالذيالعاطفيالضخص

نأيجبالناسإننيتشهوقال.نافعةوجهةويوحهها

نأفىالرغبةدرجةإلىكاملةبصورةحياتهمويحبوايقبلوا

لامراتومعاناتها،بمتعهاأخرىمرةويعيعتموهايحتاروها

لها.نهاية

قسيسينوجدهأبوهوكانبسكسوليا،نيتشهوأول

كانوعندما.وليبزجلونجامعتيفيودرسبروتستانتي!ت.

جامعةفىللكلاسي!جاتأستاذاصارفقطسنة24عمره

الموسيقارإلىالمقربالصديقأصبحوهناكبسويسرا.بازل

وفىبالعداء.انتهتالصداقةهذهوأ!نفاجنر،ريتشارد

درسأنوبعد.سويسريامواطنانيتشهأصبحأم087ممنة

صحتهضعفبسببتقاعدفقطمشواتعشرالجامعةفي

نيتشهتعرضأم988عاموفي.ل!ضاباتهطاقتهكلووجه

أبدا.منهيشفأصمعقليلانهيار

وكانلليهود.والعداءبالعنصريةللاتهامتعرضكما

بنشرالنازيةالدعايةأجهزةقيامبسببكبيرحدإلىدلك

منفذإلىيفتقرأنهإلاالمساحةشاسعإفريقيقوالئيجر

معظموالمرتفعاتالجرداء،الصحارىوتغطي،بحري

الحشائشوتنتشرالقو.هذامنأجةالشماالأجزاء

للبلاد.الجنوبيةالأطرافامتدادع!الكثيفةغيرالأشجاروا

وقدالنيجر.جمهوريةهوالبلادلهذهالرسمىوالاسم



النيجر

ال!طنيةل!إول!ص!مه!

بلدةاومدينة

البحرسطحمستوىفوقالارتفاع

الدوليةالحدودثيمرجغاليس!الحريطةهذه

امتدادعلىيتدفقالذيالنيجر،نومنالتسميةاستمدت

فىالمدنأكبرهيونيامي.للبلادالغربيةالجنوبيةالأطراف

فيالنيجرسكانويرجعالبلاد.عاصمةأنهاكماالنيجر،

التي،العرقيةالمجموعاتمنالعديدإلىالسلاليةأصولهم

ويشكل.الخاصةوعاداتهابلغتهامنهامجموعةكلتتفرد

ويدينالبلاد،هذهفيللسكانالمطلقةالأغلبيةالأفارقة

المناطقفيالسكانيةالكثافةوتتركز.بالإسلاممعظمهم

وقد،للزراعةالصالحةوالأراضيالمياهتتوفرحيث،الجنوبية

استعماربعدام069عاماستقلالهاعلىالنيجرحصلت

عاما.06نحودامفرنسي

الشعبينتخبهالرئيسكان،السابقفى.الحكمنظام

أماالبلاد.حكومةفىسلطةأعلىويمثلسئسنواتلفترة

38منفتتكونالوطنيالمجلستسمىالتىالتشريعيةالهيئة

المجلسينتخب.الشعببولمساطةانتخابهميتمعضوا

تموقدالوزراء.مجلسيعينالذيالوزراءرئيسالوطنى

حاكم.وحدةكليديروحداتلممبعإلىالنيجرتقسيم

الكولوني!!الجيشقائدأطاح،ام699ينايروفي

إبراهيمالكولونيلرقى.بالحكومةميناساراباريإبراهيم

)محمد(مهمانالرئيسواعتقلالعميدرتبةإلىنفسه
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دستوراوأقرالبلاد،شؤونليديرالوطنىللانقاذمجلسا

جديدا.

محليةمحاكمعلىالنيجرفىالقضائيالجهازيشتمل

علىالإسلاميةالشريعةأحكامتطبيقويتم.قوميةوأخرى
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ويشكل،النيجريينالبلادهذهسكانويسمى،نسمة
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إلىالسلاليةأصولهافىالنيجرفيالسكانأغلبيةوترجع

صنغي-والديجرماكالهوسا،العرقيةالمجموعاتمنالعديد

من%05نحوالهوساويشكل.والفولانيوالكانوري

أساسيةبصفةالقبائلهذهوتتركزالبلاد.لمسكانإجمالى

الديجرما-قبائلأما.بالزراعةويعملونالجنوبيةالأقاليمفي
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قبائللاتزيدبينما.الزراعةوتحترفالبلاد،منالغربية

البلاد.سكانإجماليمن%5عنحجمهافيالكانوري

منالشرقيالإقليمفيوتتركز،بالخصوبةأراضيهموتتميز

بينواسعاقطاعاالرحلالبدوجماعاتوتشكلالبلاد.

نحوالرحلالبدوويش!صل.والطوارقالفولانىقبائلأبناء

البدوجماعاتوتنتقلالبلاد.سكانإجمالىمن%أ.

أجلادامنالشماليةالأقاليمفىالواقعةالصحارىإلىالرحل

يوليومابينالفترةخلالتمتدالتيالأمطارمواسمخلال

الجماعاتهذهتزحفالجفاففصلبدءوعندوسبتمبر.

فىالنيجرسكانويتركزوالكلأ،الماءوراءسعياجنوبا

من77%نحوإلىالنسبةتصلحيثالريفيةالمناطق

.السكانإجمالى

وتربية،المحاصيلزراعةفيمنهمالأعظمالسوادويعمل

أماالتصدير.وبهدف،المعيشيةللأغراضالحيوانات

تشادوبحيرةالنيجرنهرمنبالقربتقيمالتيالجماعات

للأغراضالأسماكصيدعلىأساسيبشكلفتعتمد

المواشىبتربيةفتعنىالرحلالبدوجماعاتأما،المعيشية

موجاتأثرتوقد.والأغناموالمعزوالبقرالإبلوخاصة

السبعينياتوأوائلالستينياتأواخرفي،المتلاحقةالجفاف

الثروةفيالثمانينياتأوائلفيثم،العشرينالقرنمن

.مستمرةبصفةللهلاكتعرضتإذ،الفئاتلهذهالحيوانية

علىالبدومنالكثيرالقاسيةالظروفهذهأجبرتوقد

المدنفيالرزقطلبأو،الزراعةنحووالتوجهالرعىهجر

فىالنيجرسكانمن%23نحوويسكن.الحضريةوالمراكز

علىالمدنأكبرنياميوتعبتر.الحضريةالمراكزأوالمدن

نحوالعاصمةنياميسكانعددويبلغ.الإطلاق

أغاديز،:الأخرىالهامةالمدنومن.نسمة000.036

الوظائففيالمدنسكانويعملزندر.تاهووا،،مارادي

.والتجاريالخدميالقطاعوفي،الحكومية

العرقية.انتماءاتهمباختلافالسكانمنازلوتختلف

بالازدحامتتميزوقرىمدنفيتقطنمثلاالهوسافقبائل

البدوجماعاتأما.الطوبمنمنازلهموتبنىالمفرط

جلودمنتصنعخيامفيفتقيم،الطوارقمنالرح!!

البدومنالفولانىجماعاتوتبنيوالحصائر.الحيوانات

بفكويقومونالشجر،وأغصانالقشمننزلهاالرحل

إلىمنطقةمنلتحركاتهموفقابنائهاوإعادةالمنازلهذه

حدةتحفيفعلىالنيجرحكومةعملتوقد.أخرى

الكلفةمنخفضةمساكنبناءخلالمنالسكانيةالمشكلة

نيامي.العاص!ةفىوذلكالواحدةللأسرة

الحبوبعلىأساساغذائهمفىالنيجرأبناءويعتمد

تصئالتىالأطباقمنالعديدوهنالك.الألبانومنتجات

الفولانيقبائلأبناءمنالرحلالبدوأما.والذرةالدخنمن

التيالألبانعلىأساساغذائهمفىفيعتمدونوالطوارق

القبائلهذهوتقايضيملكونها.التيالماشيةقطعانتوفرها

.والخضراواتالحبوبمقابلفىومنتجاتهاالألبان

تنورةمنالأعمالغالبفىالنسويالزيويتكون

قمصانتعلوهاالجسممنالأسفلبالجزءتحيططويلة

الذكورأما.أرجلهنفيالصنادلالنساءوتلبس،قصيرة

أما.الركبةفوقيتدلىرداءأوالسرواللبسإلىفيميلون

الأثوابأوالقمصانفتغطهالجسممنالأعلىالجزء

والنساء،العمامةالطوارقويلبس.الفضفاضةالواسعة

قبائلمنالأفرادويلبسالخمار.وجوههنعلىيضعن

الحمايةلهمتوفروفضفاضةطويلةثياباوالفولانيالطوارق

الصحراء.فىترحالهمأثناءوهإلشمسمن

إلا،التعليممجانيةسياسةتعتمدالدولةأنمنوبالرغم

الحكومةوتشرف.المدارسإلىتفتقرالمناطقمنالعديدأن

الخلاويأيضاوتنتشر.الدولةتمولهاالتىالمدارسعلى

وفي.وعلومهالكريمالقرآنبتدريستعنىالتى)الكتاتيب(

تقام-الرحلالبدوجماعاتتقيه!فيهاالتىالشماليةالمناطق

البدو.تحركاتمعالمدارسهذهوتنتقلالخيامفىالمدارس

إجماليمن%أ.لاتتجاوزالتعلمنسبةفإنهذاومع

كما،للدولةالرسميةاللغةالفرنسيةوتعتبرالبلاد،سكان

النيجرسكانمعظمأنغير.الأساسيةالتدريسلغةأنها

منأكثرويتحدث.الختلفةالعرقيةبلهجاتهميتحدثون

التعامللغةتعتبرالتىالهوسا،لغةالسكانمن%85

الديجرما-لغةوتحتل.التجاريةالمجالاتفىالأساسية

كلإلىوإضافةالانتشار.حيثمنالثانيةالمرتبةصنغى

العربية.اللغةيتحدثونالنيجرأبناءبعضفإن-هدا

.بالإسلامالنيجرسكانمن%09منأكثرويدين

كما.النصرانيةتعتنقالمدنسكانمنقليلةنسبةوهنالك

التقليديةالمعتقداتيمارسونالريفيةالمناطقسكانبعضأن

اللإفريقية.

تنوععلىساعدتالنيجرفىالعرقيةالتجمعاتكثرةإن

كالموسيقى،اليدويةالحرفمجالاتفيالشعبيةالفنون

اليدويةالحرفمجالاتففى.الاخرىوالفنونوالرقص

والفضة،الذهبمنالمصنوعةبالحليالنيجرأسواقتزخر

المنسوجاتعنفضلا،والجلديةالخزفيةوبالصناعات

الريفيةالمناطقسكانويستمتع.المنقمشةوالأخشاب

كما.الإفريقيةالتقليديةبالموسيقىسواءحدعلىوالحضرية

كركوبوالرياضيةالترويحيةالنشاطاتأنواعبعضتمارس

والسلة.القدمكرةومبارياتالدراجات

نحوالنيجرمساحةتبلغ.والمناخالسطح

والصحاريالرمليةالهضابوتغ!2كمالأ.000267

وفىالبلاد.مساحةثلثينحوتحتلالتىالشماليةالمناطق
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المناطقمنقليلاأكثرأمطارتصلهاالصورةخلىإيرحبال.المنطقةفىللماءالرئيسيالمصدروهيالصحراء،!يواحةفىقامتإيرتيمياقرية

.المجاورةالسا!الاوماطقالمجاورةالصحراوية

التيإيرجبالسلسلةتترامى،الدولةلهذهالأوسطالإقليم

هذهوترتفع.المنبسطةالسهولمنمجموعةتتاخمها

إلىجريبونجبلوهيالنيجرفيقمةأعلىلتصلالسلسلة

ويقلالبحر.سطحمستوىفوقأم4492نحوارتفاع

عنالمنطقةهذهفيالأمطارمنالسنويالمنسوبمعدل

الأمطارمنحظهافيقلالمجاورةالصحاريأما.ملم175

منالمناطقهذهوتعانيلها.المتاخمةالجبليةالمناطقعن

.م05نحوإلىتصلقدالتىالحرارةشدة

الحشائعقفيهتنتشرالذيالجنوبيالسافاناإقليمويعتبر

خما!طإنتاجا،الأقاليمأكثرمن-المتفرقةالصغيرةوالأشجار

نهرمنالسافاناإقليمويمتدورعيها.المواشيتربيةمجالفي

وحتىللنيجرالجنوبيةالحدودامتدادوعلىغرباالنيجر

التيالمناطقأكثرمنالإقليمهذاويعتبرشرقاتشادبحيرة

العالم.فيالحرارةدرجةفيهاترتفع

الحرارةدرجةتتفاوت،المثالسبيلعلىنياميمدينةففي

بنصيبالسافاناإقليمويحظى.م38-35مابينيوميا

ذإالنيجر.فيالأخرىبالأقاليممقارنةالأمطارمنالأسد

سم.055نحوزندرمدينةفيالسنويالأمطارمعدليصل

علىالنيجرنصويتدفقللبحر.منفذإلىالنيجروتفتقر

بنحوتقدرلمعسافةللبلادالغربيةالجنوبيةالأطرافامتداد

ويوفروفبراير،ينايرشهريخلالالنهرويفيض.كم565

ضفتيه.امتدادعلىالمحاصيللزراعةالريمياهمنكافياقدرا

بينالفطريةالحياةتختلفكما،النباتيالغطاءويتباين

فالمناطقللنيجر.الجنوبيةوالأقاليمالشماليةالمناطق

باستثناء،النباتيالغطاءمناليسيرالنزرتوفرالصحراوية

النخيل.أشجارفيهاتتكاثرالتيللواحاتالمجاورةالمناطق

بعضالشماليةالأقاليمفىفتنتشرالفطريةللحياةبالنسبةأما

والغزلانالبربريةوالأغناموالنعامكالثعالبالبريةالحيوانات

النخيلأشجارتنتشرالجنوبيةالمناطقوفيوالظباء.

الحياةأما،التبلديوأشجاروالأكاسياوالكابوكوالماهوجني

التالولوخنازيرالأفيالفتشملالجنوبيةالأقاليمفيالفطرية

والتماسيح.والزرافوالرباحالوحشية

الناميةالإفريقيةالدولإحدىالنيجرالاقتصاد.

لاتزيدإذ.العالمفيفقراالأكثرالدولعدادفيوتصنف

البلاد.مساحةإجماليمن%3عنالمزروعةالأرا!ينسبة

وقد.للغايةمحدودةتكونتكادالطبيعيةمواردهاأنكما

لهاكان،الجفافمنمتلاحقةلموجاتالنيجرتعرضت

علىالتأثيرخلالمنالبلاداقتصادياتتدميرفىالأثرأبلغ

والحيواني.الزراعيال!نتاخمعدلات

ذإللنيجر،الاقتصاديةالمواردأهممناليورانيومويعتبر

إنتاجاالعالمبلدانأكبرمنواحدةالبلادهذهتعتبر

منأخرىمجموعةجانبإلىهذا.لليورانيوموتصديرا

والتنجستن،والقصدير،،والفوسفاتالحديد،كخامالمعادن

فيالنيجرسكانمن%09نحوويعتمد.والملح،والنطرون

الزراعيةالصادراتوتشمل.والرممطالزراعةعلىمعيشتهم

المواشيالنيجرتصدركما.السودانيوالفول،القطن

الأخرىالزراعيةالمحاصيلأماوالجلود.واللحوم

والذرةوالأرز،والبازلاء،،والدخن،والمنيهوت،كالفاصوليا

تربيةعلىالمزارعونيعملكما.اللإعاشةيلأغراضفتزرع

لأغراضوالجمالوالمعزوالثيرانكالأبقار،الحيوانات
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سط!أفالهوسايمصن.الحقول!ييعملنالنيجرفيالهوسانساء

رزقهم.علىللحصولالزراعةعلىيعتمدونوأعلبهمالنيجر،

وسائللهميوفربحضهاأنعنفضلاوالتصدير،الإعاشة

النقل.

التنميةفيسلبىأثرالنقلوسائللضعفكانلقد

السككخطوطإلىتفتقرفالبلادالنيجر؟فىالاقتصادية

ويمتلك،معبدةغيرالبريةطرقهاأغلبأنكما.الحديدية

خاصة.!سياراتالبلادسكانإجماليمن%أمنأقل

نأكما.والبضائعالسلعنقلفيالشاحناتوتستخدم

النقلخدماتالنيجروتوفر.الجماعيللنقلوسائلهنالك

واحدالمتوسطفىويمتلك،الدولينياميمطارعبرالجوي

كماللراديو.جهازاالبلادسكانمنشخصا23كلمن

تلفاز.جهازتمتلكالبلادسكانمن%اعنتقلنسبةأن

الدولةوتحكم.واحدةيوميةصحيفةالنيجرفيوتصدر

.والاتصالالإعلاموسائلكلعلىمحيطرتها

إلىالطوارققبائلهجراتبدأت.تاريخيةنبذة

عشرالحاديالقرنحوالىفيبالنيجرالانمايسمى

الوسطىالأجزاءفيتقيمالقبائلهذهكانتوقد.الميلادي

قبائلتمكنتقصيرةفترةوخلالالصحارىإقليممن

التجاريةالطرقكافةعلىسيطرتهاإحكاممنالطوارق

وفىجنوبا.الساحليالخطوحتىالصحراءمابينالممتدة

إمبراطوريةإقامةمنتمكنوا،الميلاديعشرالخاممم!القرن

ساعداشتدالوقتنفسوفيأغاديز.مدينةمركزها،لهم

وقد.الميلاديعشرالخامسالقرنخلالصنغىإمبراطورية

يعرفماحدودضمنتقعالتىغاومدينةعاصمتهاكانت

قبائلغزت،الميلاديعشرالسادسالقرنوفي.بماليالآن

أغاديز(،)مدينةدارهاعقرفيالطوأرقإمبراطوريةصنغى

الأقاليممنكبيرةأجزاءعلىالسيطرةمنبذلكوتمكنوا

،ام195عاموفىبالنيجرالانيعرفلماوالغربيةالوسطى

أدىمماغاومدينةعلىوسيطرتالمغربمنجيوشانطلقت

صنغى.أمبراطوريةانهيارإلى

علىفرنساولمميطرتالنيجرإلىالأوروبيونوصلوقد

إليهاالتوصلتماتفاقياتعلىبناءإفريقياغربمنأجزاء

-1885بينماالفترةخلالالختلفةالأوروبيةالقوىبين

قدفرنساكانتأم،009عاموبحلولام.098

،ام609عاموفيالنيجر.أجزاءمعظمعلىسيطرت

كانتالتيالعنيفةالمقاومةحركةإخمادمنفرنساتمكنت

النيجرأصبحت،ام229عاموفى.الطوارققبائلتقودها

حصلتوقد.الفرنسيةإفريقيابغربيعرفكانمماجزءا

شسهرمنالثالثفيفرنسامناستقلالهاعلىالنيجر

انتخابتمالاستقلالوعقب.أم069عامأغسطس

(النيجيريالتقدميالحزبزعيم)ديوريهامانياسميد

وبدايةالستينياتنهايةومنذللبلاد.رئيسكأول

.الجفافمنمتلاحقةلموجاتالنيجرتعرضتالسبعينيات

فضلأ،الأغذيةفيوكبيراحاداالوصبقصاهذاخلقوقد

انقلابقامأم،749عاموفى.أخرىمشكلاتعن

قضىوقد.كونتشىحسينيدعىضابطقادهعسكري

قادةوقام.ديوريالسيدحكمفترةعلىالانقلابهذا

الوطنية.الجمعيةحلوتمبالدستورالعملبوقفالانقلاب

.أم879عاموفاتهحتىالحكومةكونتشيترأسوقد

عليالعقيدباختيارالعالىالعسكريالمجلسقامذلكوإثر

للمجلس.رئيسالكونتشيخلفا)شعيب(سايبو

اقتصادعانىالعشرينالقرنمنالثمانينياتوخلال

أسعارعلىطرأالذيالكثيرالتدهوربسببكثيراالنيجر

علىالمصادقةتمتأم98!عاموفى.العالمفياليورانيوم

البلاد.دستورمسودة

ديسمبرفيعامةانتخاباتأجريتالدستوروبمقتضى

أقركماللبلاد.رئيساسايبوانتخابوتم.أم918

اختارت.جديدةوطنيةجمعيةإنشاءالجديدالدستور

وأجريتام،299عامالتعدديالسياسيالنظامالحكومة

)محمد(مهمانفيهافازالتاليالعامفيعامةانتخابات

للبلاد.رئيساونصبالتغييرقوىاتحادأتئلافممثلعثمان

ميناباريإبراهيمالكولونيلقادهعسكريانقلابأطاح

عامحكومتهوأعضاءاعتقلالذيعثمانبحكومةسارا

للبلاد.رئيسانفسهونصب.أم699

إفري!قيا،الطوارقالهوسا،بمالفولانيون:أيضاانظر

الوحدةمنظمةبمالكبرىالصحراء،الفرنسيةالغربية

الإفريقية.



إفريقيا.فينهرأطولثالثالنيجرن!دهر.الئيجر،

نهريمتدالكونغو.ونهرالنيلنهرسوىالطولفييفوقهولا

الماءمنويحملإفريقيا.غربىكم081.4حوالىالنيجر

نهرويرويالكونغو.نهرعدااخرإفريقينهرأيمنأكثر

الأراضي.من2كمأ،000/005حواليالنيجر

بالقرب،الجنوبيةغينيامرتفعاتفيالنيجرنهريبدأ

باتجاهالنهريجريثم.سيراليونمعغينياحدودمن

الجنوبباتجاهينعطفحيثمالط،إدىالشرقيالشمال

الغربيالجنوبيالجزءيخترقمالىاجتيازبعد.الشرقى

عبريتدفقثم.بنينمنالشماليوالطرفالنيجرمن

بينو.نهرالرئيسيبرافدهيلتقيحيث،الغربيةنيجيريا

النيجرنهريتدفق،الغربينيجيرياساحلمنوبالقرب

وهوغينيا،خليجفيويصمب،واسعةدلتامنطقةعبر

الأطلسي.المحيطفىامتداد

شباكهممعع!يادون

ال!يحردهرضفافعلى

حمسةعبريتدفقالذي

إفريقيا.غربىفيأقطار

906النيجر،نهر

منوالبضائعالركابونقلالأسماكصيدويعد

تبحرأنللقواربويمكنالنيجر.نهرعلىالمهمةالنشاطات

كم064وحوالي،ماليفيكمأ!006لمسافةالنهرفي

المائيةوالمساقطالشلالاتوتمنع.العامطوالنيجيريافي

النهر.أجزاءبقيةفىالملاحةالأخرىوالعوائق

رئيسية.نفطةرواسبعلىالنيجردلتامنطقةوتحتوي

كينجي،وسد.الكهرومائيةللطاقةمهممصدرالنيجرونهر

السد،وينتجالنهر.علىالطاقةمشاريعأحدنيجيريا،في

أغلب،كيانجيبحيرةمكوناالنيجرنهرمياهيحتجزالذي

نيجيريا.كهرباء

أوروبيأولباركمونجوالأسكتلنديالمكتشفأصبح

النهرعلىحملةباركوقادالنيجر.نهرمجرىيكتشف

.ام608وام508وام797وام697أعوام

إفريقيا.:أيضاانظر



ندجيريا061

متلبالسكانمكتظةحديثةمدنفىيعيمتمورنيحيريا!يالسكانفمعطم،والحداتةالقدمحيتمنكيراتفاوتاتتماوتنيجيريافيالحياةأكلاط

يتبعودالذينكالرعاة،الريفيةالمناطق!ىتقطنالسكادسكبيرة!مسةهناكولكن،اليمىالصورةفىيبدوكمانيجيريا،فيالدنأكبرلاحوس

.اليسرىالصورةفييمدوكما،أجدادهمعادات

الاتحاديةنيجيرياجمهورية

الغرياسحاحلعلىتقع،إفريقيةإسلاميةدولةليجيريا

ذإإفريقيا،قارةفيالسكانمنعددأكبرتضملإفريقيا،

وتحتل،نسمة032/801).00نحوسكانهاعدديبلغ

.السكانعددحيثمنالعالمفيالعاشرالمركز

مظاهرحيثمن،التنوعشديدةدولةنيجيرياوتعد

ومناطق،مموةحارةمناطقعلىتحتويإذ،السطح

توجدكما،مداريةوغاباتمعشبةوسهول،جافةصحراوية

منها.أجزاءبعضفىالصخريةوالجبالالعاليةالهضاب

مجموعة025منأكثرمننيجيرياسكانيتكون

أرباعثلاثةمنمايقربأنمنوبالرغ!ا،مختلفةعرقية

مدنعدةتضمأنهاإلا،الريفيةالمناطقفييعيشونالسكان

مدينةوأكبرالقديمةالعاصمةلاجوسمنها،مزدحمةكبرى

فيها.

تحويلعلىعزمهاعنالحكومةأعلنتأم769عامفى

فيتقعالتيأبوجا،إلىلاجوسمنالاتحاديةالعاصمة

الثمانينياتأوائلمنذإنشائهافىالعملوبدأالبلاد،وسط

.أم199عامالعاصمةوأصبحتالعشرينالقرنمن

،الأسماكوصيد،الزراعةفيالنيجيريينمعظميعمل

المنتجةالكبرىالدولبينمننيجيرياوتعد.والرعي

المحاصيل،منوغيرهما،السودانىوالفولللكاكاو،

حقولمثلمعدنيةمواردنيجيرياتمتلكذلكإلىوبالإضافة

النفط.

وفرتالعشرينالقرنمنالستينياتأواخرومنذ

نيجيريااستخدمتوقد.للدولةجديدةثروةالنفطعائدات

نظامهاوتحسين،جديدةصناعاتتطويرفىالثروةهذه

منالدخلهذاأنغير.زراعتهاوتحديث،التعليمي

.بشدةيتذبذبكانالنفطعائدأت

في،قديمةممالكعدةنشأتالسنينمنمئاتعدةمنذ

منبعضأصبحوقدبنيجيريا،حالياتعرفالتىالمنطقة

القرنأواخروفي.مهمةوثقافيةتجاريةمراكزالممالكهذه

استطاعتالميلاد!نالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسع

مستعمرةفأصبحتنيجيريا،علىلمسيطرتهابسطبريطانيا

نالتحيثام،069عامحتىبريطانيةومحمية

بريطانيا.عناستقلالها



موجزةحقائق

بوجا.أ:صمةلعاا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

الاتحادية.نيجيرياجمهورية:الرسميالاسم

الغربإلىالشرقمنمسافةأطول2.كم.768239:المساحط

طولويبلغ،كما6402الجنوبإلىالشمالومن.كمأر287

كم.976الساحل

البحر،سطحفوقم420.2دوملانجقمةأرتفاع،أعلى:الارتفاع

البحر.سطحارتفاعوأقل

تقدير)حسبنسمة000.032.801السكانعددبلغ:السكان

.التوزيع:2اكمنسمة711:السحكانيةالكثافةتبلغ.م6991عام

حمسبالسكانعددبلغقدوكانبالحضر.%أ6وبالريف%84

عامتقديرات.نسمة1،5.514.88م1991عامتعداد

نسمة.521)661،"".إلىالسكانعددسيصل:م1002

الرئيسيةالمنتجات

القطن،،المميهوتالكاكاو،الجلود،الأبقار،لحومالفاصوليا،:الزراعة

الأرز،،السودانيالفول،النخيلولبزيتالدخن،،الشاميةالدرة

.اليام،المطاط

يرالقصد،لنفطا،الطبيعىالعاز،لجيريالحجرا،الكولمبيت:ينلتعدا

الغذائية،المنتجات،الملابس،الكيميائيات،الإسمنت:الصناعة

.المنسوجات

.المواطنونأيهاانهضوأ:الوطنيالسلام

النقود.الظر:نايرا.-الأساسيةالوحدة:العملة

الحكمنظام

مننيجيريافيالحكمعلىالعسكريونالقادةسيطر

فيالحكممقاليدالتثمأم،979عامإلىام669عام

دستورصدرنفسهالعاموفي،مدنيةحكومةإلىالبلاد

أعضاءانتخابفيالحقالمواطنينيمنحالبلادفيللحكم

رئيسالمدنيةالحكومةتلكرأسعلىوكان.ا!ومة

القادةأنغير.الوزارةأعضاءيعينكانالذي،الجمهورية

وتم،ام839عامفىالمدنيةبالحكومةأطاحواالعسكريين

الثمانينياتنهايةوفي.السياسيةالأحزابكافةحل

تسليمنحوجادةبخطواتالقيامفيالحكومةشرعت

هذهنهايةفياليومنيجيريافقرةانظر.للمدنيينالسلطة

المقالة.

منأغلبهاحكومةتسيطر.الوطنيةالحكومة

عامنهايةوفىالبلاد.فيالحكمشؤونعلىالعسكريين

بعضمنالمؤقتالحاكمالمجلستشكيلتمام399

ويقوم.النيجيريةالقوانينلسنوالشرطةالجيشقيادات

شؤونوتصريفالقوانينبتنفيذالفيدرالىالتنفيذيالمجلس

عضوا03منالفيدراليالتنفيذيالمجلسويتكون.الحكم

رئيساعملهإلىوبالإضافة.والمدنيينالعسكريينمن

611نيجيريا

هذينيترأسالرئيسفإنللجيع!عاماوقائداللحكومة

أيضا.المجلسين

تقومولاية03إلىنيجيرياتنقسم.المحليةالحكومة

الحكومةاختصاصضمنتقعلاالتيالشؤونلمحادارة

مناطقمنالمئاتإلىالولاياتهذهوتنقسم.الاتحادية

.عسكريونحكامالمناطقهذهويحكم.المحليالحكم

نشاطحظرتمام،399عامفي.السياسيةالأحزاب

الوطنيالمؤتمروحزبالديمقراطيالاشتراكيالحزب

.لجمهوريا

أعلىنيجيريافىالعلياالاتحاديةالمحكمةتعد.المحاكم

تعينهم،قضاةوعشرةللقضاءرئيسمنوتتكون،محكمة

أيضا-القضائيالنظامويشمل.الاتحاديةالحكومةجميعا

علياعدليةومحاكم،للاممتئنافاتحاديةمحاكم-

ومحاكم،فرعيةومحاكم،قضاةومحاكم،للولايات

الشمالىالجزءفيالإسلاميةللشريعةوفقاتعملشرعية

.هناكالمسلمينمنكبيرعدديعيشحيثالقطر،من

012و...منمايقربيعمل.المسلحةالقوات

أسطولأأيضانيجيرياوتمتلك،النيجيريالجي!فيشخص

اتحادية.وشرطة،محدودةجويةوقواتصغيرا،حربيا

طوعية.نيجيريافيالعسكريةوالخدمة

السكان

من84%نحويعي!.وسلالاتهمالسكانعدد

العشرينالقرنمنتصفومنذ.الريففينيجيرياسكان

مثل:المدنفيلتعيشالسكانمنكبيرةأعدادانتقلت

حيثالبلاد،فيمدينةوأكبرالسابقةالعاصمةلاجوس

لاجوسإلىوبالإضافةشخص،مليونمنمايقربيعيش

علىسكانهايزيد،مدنأربعنيجيريافىتوجد

وأويو،،إبادان:بالترتيبهينعسمة0002004

.لاجوس،انإبادنظر:ا.نووكاوجبوموشو،وأ

ويضم،الأفارقةمن-تقريبا-نيجيرياسكانكل

هذهوتختلف.عرقيةمجموعة052منأكثرالقطر

التياللغاتلاختلافنظرابعضها؟عنالمجموعات

أكبروالتقاليد.العاداتاختلافوكذلكيستخدمونها،

واليوروبا،الهوسا،العدد:حيثمنمجموعاتثلاث

الثقافيةالمجموعاتهذهوتشكلالإيبو.أووالإجبو

الكليالمجموعأخماسثلاثةمنمايقربالثلاث

.للسكان

القطر،شماليفيأساسيةبصفةالهوساقبائلتعيش

معظمهمويعملوتشاد.النيجر،:مثلالمجاورةالبلدانوفي

اليدويةالحرفيمارسونمنهمكثيرينولكن،الزراعةفي

والتجارية.



نيجيريا612

منلأكثرالمنطقةهذهفيالهوساقبائلعاشتلقد

قبائلبدأتالميلاديعشرالثالثالقرنوخلال.عامألف

منوالشماليةالغربيةالأجزاءفىعاشتالتي،الفولاني

واستطاعتالهوسا.منطقةفيالاستيطانفيالقو

للتمازجونتيجةعشر.التاسعالقرنخلالعليهاالسيطرة

أحيانايشارفإنهالقبائلمنالمجموعتينهاتينبينتمالذي

فولاني.-بالهوساالمجموعةهذهإلى

الجنوبيالجزءفي-أساسيةبصفة-اليوروبايعيحق

إلىالواقعت!!وتوجوبنينفيوكذأكالبلاد،منالغربى

ويزرعونالمدنفياليوروبامعظميعيشنيجيريا.منالغرب

مئاتومنذ.المجاورةالريفيةالمناطقفيالواقعةالأراضي

لاجوسمنهامدنعدةاليوروبامنطقةفينشأتالسن!ت

اليوروبا..انظر:السابقةالعاصمة

نيجيريا،شرقىجنوبفي،السكانغالبيةالإيبويمثل

منأخرىمناطقفىمنهمكبيرةأعدادتعيشولذلك

!يماأ

ح!خطض

بر

؟!لأفى

ئخماثىءثه!

،أم069عاماختيرنيجيرياعلم

بيمما،الرراعةالأحضراللودوبمثل

الاتحادإلىالأليصاللونير!ز

.والسلام

التصميميرمز.نيجيرياشعار

الخصسةنيجيرياترلةإلى

وديو.الميجرالرئيسييرودهريها

لغرلية"لملصجرلم!ا!ا*!اأئولحوناؤرلم*،
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عبددا3شللساو-؟)نس3بر،!!22جلمىع?!لا

ححي-ءحل!ما!-/اخاآ3؟!ء!ك!!ص

ش!ل!غليبلول!م،لا،العاجض،!حوس!.كأأ!صو!،ء!!!!.ل!ئز

-حص-!-دا؟ب!بن+--عجمالن!اا!!كا?ص-

01ييهنب!غزخكك!مجياآئيةلمس!/حيم.ء
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"ألكوص

*ءكر!!

.كأ!ضشىلمخضئ3برءال!يمكر(

-س-!وطص!*عسش!فرك!نحمو!ييم!\اأءلمماليرأكأ4كا

حطشمالعيميا،حليحع!!!ريقيا،غرلىتقع،كميرةدولةنيجيريا

الا!تواء.

القرنبدايةمنذ،البريطانيالحكمفترةوخلال.البلاد

الحياةوأساليب،التربيةنظمالإيبومنكثيرتقبلالعشرين

فىالأخرىالسكانيةالمجموعاتمنأكبربسرعةأخربيةا

عنبعيداللرحيلاستعداداأكثروكانوانيجيريا،

عدداالإيبوشغللذلكونتيجة.التقليديةمستوطناتهم

والأعمالالحكومةمجالسفيالمهمةالمناصبمنكبيرا

الاستعمارية.الفترةخلال

نيجيريافىالأخرىالرئيسيةالثقافيةالمجموعاتوتضم

والأرهوبووالإيدونيجيريا.أواسطفيوالتيف،النوبى

والأفيكالنيجردلتافيواللجوبندلولايةفىوالإتسكيري

نيجيرياشماليفيوالكانوريكروسنهرولايةفيوالإيبو

كانم.إمبرأطوريةإلىأصلهميرحعالذين

نيجيريا،فىالرسميةاللغةهىالإنجليزيةاللغة.اللغات

منوبالرغمالقطر.أنحاءكافةفيالمدارسفيوتدرس

مجموعةولكلاستخداما.اللغاتأكثرليمستفإنهاذلك

يزيدوالتينيجيريا،فيتعيشالتيالثقافيةالمجموعاتمن

وأكثر،المميزةالخاصةلغتها،مجموعة052علىعددها

تستخدمهاالتياللغاتوهى،ثلاتاستعمالأاللغاتهذه

والإيبو.واليوروبا،الهوسا،:وهيالعرقيةالمجموعاتأكبر

وقدلغة،منأكثرنيجيرياسكانمعظميتحدث

،المناسباتمعظمفىالعرقيةمجموعتهمأخةيستخدمون

.أخرىأوقاتفيغيرهاأوالإنجليزيةيستخدمونبين!ا

لأداءالعربيةاللغةالمسلمونيستخدمذلكإلىوبالإضافة

فىيستخدمكانالعربىالحرفأنكما،الدينيةالشعائر

الاستعمار.يحظرهاأنقبلالهوساكتابة

مننيجيريافيالمنازلمعظمتبنى.المعيشةأكلاط

وتشيد.الخشبأو،المجففالطينأوالأسبستوس،

وأالمعدنيةالألواحأو،الألعمبستوسمنعادةالأسقف

)تجمعاتأحياءعدةمنالتقليديةالقريةوتتكون.القعق

(منازل

بصلةترتبطالأسر،منمجموعةحيكلفىوتعيع!

منازلفىيعيشونفإنهمالميسورونالمدنسكانأما.القرابة

حديثة.وشقق

يعيت!حيث،العشوائيةالأحياءأيضاالمدنوتضم

،معبدةغيرشوارعتتخللها،الطينمنأكواخفىالمواطنون

منذالنيجيريةالمدنفيخطرةمشكلةالازدحامأصبحوقد

السكانمنكثيربدأعندما،العشرينالقرنستينيات

حياةولمستوى،للعملطلبا،المدنإلىالرلفمنينزحون

أفضل.

الملابسنيجيريافيالمدنسكانمنكثيريرتدي

الريفيةالمناطقومعظمالمدنسكانبقيةيرتديبينما،الغربية

والنساءللرجالالتقليديةالملابسوتتكون.التقليديةالملابس
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الدوليهالحدودليمرجغاليستالحريطةهذه

أوبيفاءأدثهةمنمصنوعة،فضفاضةطويلةجلابيبمن

ستراتكذلكالرجاليرتديوقد،زاهيةبألوأنملونة

الرأسوأغطية.طويلةأوقصيرةوسعراويلكاملةقصيرة

فإنهنالنساءأما،مستديرةصغيرةطاقيةللرجالالشائعة

يرتدينيجيريامناطقبعضوفيبوشاحاترؤولمسهنيغطين

وأهمالخصر.حولتلفقماش!قطعةوهوالإزار،السكان

والذرة،اليامنيجيريافىالمستخدمةالرئيسيةالأغذيةأنواع

نيجيرياسكانيأكلوكذلكوالفاصوليا.والأرز،الشامية

نباتجذورإلىإضافةهذاالموز،مننوعوهوالجنةموز

عادةطعامهمالنيجيريونيطبخ.الجنةموزانظر:.المنيهوت

منكبيرةبكميةيتبلونهوقد،الذرةزيتأو،النخيلبزيت

علىالنيجيريةالوجباتبعضتحتويوقدالأحمر.الفلفل

ولكن،والأغنام،الأسماكأو،الدجاجأوالأبقار،لحوم

ومن.اللحوممنالكثيرلايأكلوننيجيرياسكانمعظم

النبيذمنونوع،الجعةنيجيريافيالشائعةالمشروبات

الشايجانبإلىهذا،النخيلأشجارعصارةمنالمصنوع

دينهمبتعاليمالملتزمونالمسلموننيجيرياسكانأما.والقهوة

الكحولية.المشروباتيتناولونفلا

إجماليمن76%منمايقربالمسلمونيشكل.الدين

،الشمالفىالسكانغالبيةويمثلوننيجيريافيالسكانعدد

الغالبفىويعيشون%02منيقربماالنصارىيمثلبينما

أيضاوهناك.أخرىدياناتيتبعون%4والبلادجنوبىفى
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وحبو!فواكهم!مشحاتهملميعالمزارع!تتجل!.اللفتوحةالأسواق

مديهفىموحود)أعلاه(أصورةافيوالسوق.المدلىلياتوحضرار

ليجيريا.فىالتحار!ةالمراكزأهممنوهيإبادان

المارامنمحموعاتستتكولىالنيحيريالريع!فى.التقليديةالقرية

ى!السكادأرلاعثلاتةلحوويعيم!)أعلاه(.الصورةليكالموضحة

وأوالرعياشراعةم!قوتهمويكسبون،الريفيةالمناطقفيليجيريا

.الأسماكاصيد

عرص!ىللاشتراكيستعدولىالتقليديةبملابسهممسلموننيجيريون

نحوليحيريا!يالمسلمينسسةتبلغ.ديىاحتفالضمرللعروسية

السكاد.م!%76

الوسطىالمناطقفييعيشوننيجيرياسكانمنكثير

علىتعتمدالتيالتقليديةالمعتقداتبعضيمارسون،والريفية

فيالسكانيخلطوقد.والأرواحالالهةمنكبيرعددعبادة

وأالإسلاميةالدينيةالممارساتبيننيجيرياأنحاءكل

التقليدية.المعتقداتوبينالنصرانية

نيجيرياسكانثلثمنمايقرببإمكان.التعليم

منالكافىالعددبنيجيريالايوجدول!ش،والكتابةالقراءة

التعليم.سنفىالتلاميذكللتعليم،والمدرسينالمدارس

أطفالهمبإدخالالأمورأولياءتلزملاالقوانينأنكما

تلميذمليون15منمايقربنيجيريافييوجد.المدارس

بالمدارسطالبمليون.53ونحو،ألابتدائيةبالمدارس

جام!عةأكبرها،جامعة52نحوبهايوجدكما،الثانوية

طالب.000.41نحوتضمالتىزاريا،بمدينةبيلوأحمدو

برنابمعنالنيجيريةالحكومةأعلنتم7591عامفى

ومنذ،التعليمسنفيالأطفالل!!الأوأجةالتربيةلتوفير

الابتدائيةالمدارسمنكثيرببناءالح!صمةقامتالحينذلك

لتدريب،جديدةمعاهدبإنشاءأيضاقامتكما،والثانوية

.الجامعاتوبعضالمهنيللتدريبومدارلر،المعلمين

والحضرالريففىالنيجيريونيستمتع.الترويح

السينمائيةالأفلاموتجذب،الشعبيةوالرقصاتبالأغانى

الرياضةأما،الكبيرةالمدنفىالمتفرجينمنكبيرةأعدادا

كذلكوتقام.القدمكرةفهينيجيريافىالمفضلة

البلادأنحاءمنكثيرفيرياضيةومبارياتفنيةاحتفالات

.كبيرةبأعدادالمتفرجونيشاهدها

فنونهابتنوعنيجيرياتشتهر.والادابالفنون

منوغيرهانيجيريافنونأثرتوقد.الرفيعومستواها

منكثيرةأنحاءفيالفنيةالحركاتفيالإفريقيةالأقطار

بيكاسوبابلوعلىالإفريقيالنحتتاثيرذلكمثال.العالم

المحدثين.الغربيينالفنانينمنوغيره

الخزفيةالتماثيلالمعروفةالإفريقىالنحتأنواعأقدمومن

نيجيرياأواسطفيازدهرتالتيالنوكحضارةخلفتهاالتى

أنوأعومن.نوكانظر:الميلاد.قبلالخامسالقرنفى

والنحاسالبرونزمنتماثيلالشهيرةالتقليديةالمنحوتات

لشعبالخشبيةالمنحوتاتوكذلكوايفيبنينمنالأصفر

مناطقس!صانأيضاواشتهر.إيفيبمبنينانظر:اليورولا.

معظمولكن،بدقةالمنحوتةالخشبيةالأقنعةبإنتاجالغابات

وأ،المنسوجاتعلىزخارفشكلفيتوجدالتصويرأعمال

والتجميل.التزيينبغرض،أجشريةاالأجسادعلىرسوم

الزيلفون،وآلةالطبلعلىالنيجيريةالموسيقىتعزف

الوتريةالنمبرالآلاتالاتمنمجموعةإلىبالإضافة

نيجيريافىوالترولإلمحبوبةالتسليةوسائلومن.الختلفة

هذهمعظموتتناول،وا!سرحيةالتمثيليةوالعروضالرقص
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شؤونأوالتقليديةبالمعتقدأتتتعلقموضوعاتالعروض

للشعب.اليوميةالحياة

وليحستشفهيةنيجيريافيالتقليديةالادابمعظم

كالأناشيد،،مختلفةبأشكالعنهاويعبر،مكتوبة

يسجلونوكانوا،والأحاجىوالأمثال،الشعبيةوالقصص

وخلال.البريطانيالاستعماردخولقبلالعربيةباللغةذلك

النيجيريينالكتابمنكثيربدأالعشرينالقرنأواسط

الإنجليزية،باللغةوالشعروالقصصالرواياتيكتبون

نيجيريافىالمهمةالأدبيةالأحداثومن.المحليةواللغات

سوينكاوولوالروائيالمسرحيوالكاتبالشاعرمنح

يفوزإفريقيأولوهوم8691عامفيللادابنوبلجائزة

.الجائزةبهذه

والمناخالسطح

نحونيجيريامساحةتبلغالجغرا!جط.المماطق

مناطقعشرإلىتقسيمهاويمكن2،كم768.239

السهول3-تشادحوض2-سكوتوسهول-أ:هي

نهرحوض5-جوسهضبة4-العاليةالشمالية

الشرقيةالمرتفعات7-الغربيةالمرتفعات6-بنيو-النيجر

المنخفضةالأراضي9-الغربيةالجنوبيةالسهول8-

النيجردلتا-أ.الشرقيةالجنوبية

الشمالىالجزءفيسكوتوسهولتقعسكوتو.سهول

هذهعبرتجريأنهارعدةوهناكنيجيريا،منالغربي

خلالبالفيضاناتوتغمرها،المسطحةالمنخفضةالسهول

التربةبترسيبالفيضعاناتهذهتقومالأمطار.موسم

الختلفة،المحاصيلزراعةمنالمزارعينتمكنالتيالخصبة

أحيانا.والحقولالمنازلتدميرتسببقدولكنها

الشماليالجزءعبرتشادحوضيمتدتشاد.حوض

وتوجدتشاد.بحيرةوغربىجنوبينيجيريامنالشرقي

المنخفض.الحوضأجزاءعبرتمتدمستطلة،رمليةكثبان

إلىالمنطقةأجزاءبعضتتحولالأمطارموسموخلال

أيةفيهالاتهطلطويلةفتراتتمرقدولكن.مستنقعات

المنطقة.فيالجفافمنخطرةموجاتيسببمماأمطار،

حشائشمنالمنطقةهذهفيتنموالتيالنباتاتوتتكون

متفرقة.وشجيراتقصيرة

منمايقربالسهولتغطي.العاليةالشماليةالسهول

معظمارتفاعويصللنيجيرياالكليةالمساحةمن02%

السهولوتشكلالبحر.سطحفوقم762إلىالسهول

كأنهار،النيجرنهرفروعمنلعددالمنبع،العاليةالشمالية

عبربهدوءتتدفقوهيوالكواندا.والسكوتوالكونجولا

إلىتهويوقد،جميلةشلالاتوتشكل،السهول

المنطقة.أجزاءبعضفيالعميقةالأخاديد

نيجيريا،أواسطقربجوسهضبةتقع.جوسهضبة

وترتفع.المجاورةالسهولمستوىعنبحدةترتفعوهى

سط!فوقام(005منأكثرإلىالمنطقةأجزاءبعض

علىالمعشبةالأراضيفوقالحليبأبقاروتربىالبحر.

المنطقة.فيمهمةقصديرمناجمتوجدكما،الهضبة

يتددقالنيجرنهر

المسطقةخلالج!وبا،

منالوسطىالغربية

سهولعبرويمرنيجيريا،

مداريةوغاباتحصبة

فىليصب،ومستنقعات

يشكلالذيغينياخليج

المحيطفيدراعا

فيوتبدو.الأطلسى

تعبروهىعبارةالصورة

أررلتا.اعندالسهر
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أضيجرانهرحوضيشكلبندو.النلجرنهرحوض

إلىالشرفمننيجيرياأواسطعبريمتدقوسا-بنيو-

بيزمنالغريالجنوبباتجاهالنيجرنهرويجري.الغرب

قربالنهرانشلاقىنيجيريا.منالغربيالأوسطالجزءعبر

تغطىالنيجر.دلتانحومعاويندفعانالقطر،أواسط

المستنقعاتوسهولالنخيلوغالاتالعشبيةالأراضي

تلالفتغطيهاالأخرىاالمناطقأما.الواديمنأجزاء

.وعرةصخرية

تعرفالتيالغربيةالمرتفعاتتقع.الغربيةالمرتفعات

منالغرليالجزءفياليوروباأرصهضبةباسمأيضا

م61و.م003مالينيتراوحارتفاععلىنيجيرياأواسط

الأراضيالمعشبةالسهولوتغطيالبحر.سطحفوق

.بالقبابشمبيهةتلالآوتكون،المرتفعة

الحدودعلىأحشرقيةاالمرتفعاتتقع.الشرقيةالمرتفعات

وتلاأ!،وجبال،هضابمنتتكونوهيلنيجيريا،الشرقية

علىيزيدماإلىالمنطقةترتممعظم.منخفضةصخرية

جبالفيديملانجقمةوترتفعالبحرسطحفوقأمو002

فوقم2!.42إلىنيجيريافينقطةأعلىوهي،شمبشى

البحر.سطح

الجنوبيةالسهولتتكون.الغربيةالجنوبيةالسهول

باتجاهتدريجياتنحدر،كثيفةغاباتمنطقةمنالغربية

المحيطمنذراعايشكلالذيغينياخليجفى،الشمال

جزءاالضحلةوالبحيراتالمستنقعاتوتغطي،الأطلسي

السابقةالعاصمةلاجوسوتحتل،الساحليةالمنطقةمنكبيرا

.ل!جوسبحيرةفيجزرعدة

الأراضيتماثل.الشرقلةالجنوبلةالمنخفضةالأراضي

نيجيريا،جنوبيفيالأخرىالأجزاءالجنوبيةالمنخفضة

.بالغاباتمغطاةوسهولمستنقعاتالمنطقةمعظموتغطي

شديدةهضابفهوالمنطقةمنالغربىالشماليالجزءأما

البحر.سطحفوقم003منمايقربإلىترتفعالانحدار،

نيجيريامنالجنوبيةالمنطقةالنيجردلتاتحتلالنيجر.دلتا

الطينمنروالسبمنوتتكونغينيا،خليجعلى

وتغطيالنيجر،نهرمصبعندوالرملوالصلصال

منكبيراجزءاالمانجروفومستنقعاتأضحلةاالبحيرات

المنطقة.

وهونيجيريا،أنحاءمعظمالمداريالمناخيسود.المناخ

أكثرالشماليةالمناطقأنغير،السنةأوقاتمعظمفىدافئ

درجةمتوسطويبلغ.الجنوبيةالمناطقمنوجفافاحرارة

اليوميةالحرارةدرجةأنإلا،م952نحوالشمالفيالحرارة

هضبةفيالحرارةدرجاتمتومعطأما،م538إلىتصلقد

كثيرابمفأقلالشرقيةوالمرتفعاتنيجيرياأوامعطفىجوس

أجحر.امستوىعنالشديدالارتفاعبسببوذلك

الجنوبفيالحرارةلدرجاتاسشويالمتوسطيبلغ

يتلقىالجنوبفإنللأمطاروبالنسجة.27!منحوالرطب

السنويالمتوسطويبلغ،الشمالمنالمطرمنأكبرنسبة

موسمويستمر.الساحليةالمناطقفىسم381نحوللمطر

مناطقمعظمفىأكتوبر،حتىإبريلمنالأمطارسقوط

البلاد.جنوبىفيأطوللمدةيستمرغيرأنهنيجيريا

الاقلصاد

الزراعة.علىيعتمدناميا،اقتصادانيجيريااقتصاديعد

يعملوننيجيريافيالعمالثلثيمنمايقر!ألىمنغموباش

القيمةخمحي!سوىلاتمثلالزراعيةالمنتجاتأنإلا،بالزراعة

القرنستينياتأواخرومنذتقريبا.القوميالدخلمنالكلية

نظرا،أهميةالاقتصاديةالأنشطةأكثرالتعدينأصبحالعشرين

النفطية.الصناعاتفىأسريعاللتقدم

يمثلالتعدينكانالشرينالقرنستينياتأوائلوفى

منه.07%حاليايمثلأنهإلا،الدخلقيمةمن%2صأقل

الرئيسيالمصدرالنفطصادراتمنالقوميالدخ!!ويعد

البلاد.فيللدخل

السلمنكبيرةمجموعةنيجيرياالمصائفىتنتج

لايتجاوزالصخاعةقطاعفيالعاملينعددأنإلاالختلفة،

لاتمثلكماالبلاد.فيالعاملةالقوىمجموعمن%أ.

فيالقوميالدخلقيمةمن%أ.منأقلسوىالصناعة

نيجيريا.

علىالولاياتوحكوماتالاتحاديةالحكومةتسيطر

وإنتاج،والنقلكالمواصلات،الاقتصاديةالقطاعاتبعض

قطاعيمعظمالخاصالقطاعويمتلك.ال!ربائيةالقدرة

فىتشاركالاتحاديةالحكومةوأسكن،والأعمالالصناعة

قوميةتنميةخططلاخروقتمنوتصدرلعضها،ملكية

البلاد.فيالاقتصاديالنموأهدافتحدد

متنوعة،طبيعيةبمواردنيجيرياتتمتع.الطبيعيةالموارد

والرعى،للزراعةصالحنيجيرياأراضينصفمنوأكثر

المحاصيل،زراعةفىبالفعلالمستغلةالمساحةولكن

تغطيبينماللقطر،الكليةالمساحةمن%أ5لاتتجاوز

البحيراتوتوفرنيجيريا.مساحةثلثمنمايقربالغابات

.الأسماكمنكبيرةكمياتوالأنهار

فىأطيعيةاالمواردبينمنالأولالمركزالنفطيحتل

نفطحقولوتوجد.القوميالدخلحيثمننيجيريا،

الحقولبعضإلىلالإضافةنيجيريا،جنوبىفيواسعة

جوسهضبةفيتوجدكذلكغينيا.خليجفيالبحرية

وهو،والكولمبيتللقصدير،مهمةمناجمانيجيريابأواسط

وتشملالفولاذ،منمعينةأنواعإنتاجفييستخدممعدن

الفحمنيجيريا:فيالمهمةالأخرىالطيعيةالموارد
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أهممننيجيرياوتعدالنيجر.دلتافينمطلئربحفرتقومحفر.منصة

الطهبيعيةالمواردأكترمنالمفطويعد،العالمفيللمفطالمنتجةالدول

البلاد.فيأهمية

لغازوا،الجيريلحجروا،شصاصوايدلحداوخام،الحجري

والزنك.الطبيعى

الدولبنمتقدمامركزانيجيرياتحتل.الزراعة

النخيل،ولب،النخيلوزيتللكاكاو،المنتجةالكبرى

المهمةالأخرىالمنتجاتومن.والمطاطالعسودانىوالفول

الشامية،والذرة،والمنيهوتالفاصوليا،نيجيريا:فى

كما،والياموالدخن،والأرز،البيضاء،والذرة،والقطن

والدواجن،المعز،نيجيرياأنحاءكلفيالمزارعونيربي

بينماالبلاد،شمماليفىأساسافتربىالأبقارأما.والأغنام

مختلفإلىبالإضافة،الروبيانبصيدالأسماكصيادويقوم

.للطعامالصالحةالأخرىالبحريةوالأحياء،الأسماكأنواع

نيجيريافيالواحدةالمزرعةمساحةمتوسطيبلغ

وولمسائلأدواتالمزارينمعظمويستخدمواحدا.هكتارا

لتوزيعبرامجتنفذالحكومةولكن،الزراعةفيقديمة

البذورمنجديدةوأنواع،الحشريةوالمبيدات،الأسمدة

المزارعين.على

المنتجةالعالميةالأقطارأهممننيجيرياتعد.التعدين

بتشغيلالأجنبيةالنفطشركاتوتقوم.للنفطوالمصدرة

أرباحهانصفمنأكثروتد!،النفطابارمعظم

مؤسسةالحكومةأنشأتم7191عاموفي.للحكومة

نفسهاالسنةوفي،وإنتاجهالنفطعنللتنقيبوطنية

)أوبك(.للنفطالمصدرةالدولمنظمةإلىنيجيرياانضمت

،الحجريالفحمنيجيرياتنتجالنفطإلىوبالإضافة

والحجروالرصاصالحديد،وخام،والذهبوالكولمبيت

منكذلكنيجيرياوتعد.والزنك،الطبيعيوالغاز،الجيري

للقصدير.المصدرةالدولأهمبين

نيجيريافيالرئيسيةالصناعاتأهممن.الصناعة

،والاسمدة،والملابس،والكيميائيات،الإسمنت

الفلزيةوالمنتجاتوالأخشابالغذأئية،والمنتجات

مصانعنيجيرياتمتلكذلكإلىوبالإضافة،والمنسوجات

ومصائالفولاذ،،النفطومصافى،السيارأتتجميع

.المطاطلتجهيزومصانع

والطرقالحديديةالسككتربط.والاتصالاتالنقل

كثيرةطرقاولكننيجيريا،فيالرئيسيةالمدنالمرصوفة

تبلغ.العميقةبالحفرومليئة،مرصوفةغيرنيجيريافي

وتعمل%،امنأقلنيجيريافيالسياراتملكية

وهي،الرئيسيةالطرقعلىالأجرةودحمياراتالحافلات

هينيجيريافيالرئيسيةوالموانئ.بالركابمزدحمةغالبا

فىالمطاراتأكبروتوجد.هاركورتوبورت،لاجوس

النيجيريةالجويةالخطوطوتقوموكانو.،لاجوس

النيجيريونالعمال

أكياسبتكديسيقومون

شكلفيالسودانىالفول

امشعدادا،هرميةكومة

وتعد.أ!لأسواقلشحنها

الدولأهممننيجيريا

فىالسودانيللفولالمنتجة

العالم.
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الداخليةالرحلاتمنكبيرعددوتنظيمبا!عتقبال

والخارجية.

أكثرنيجيريافيتصدروالإعلامالصحافةمجالوفي

كما،السياسيةالاراءمختلفتمثليوميةصحيفة02من

برامجهمايبثاناللذينوالتلفازالإذاعةمرفقيالحكومةتدير

المذياعأجهزةملكيةمتوسطأمالغة،عشرةاثنتىمنبأكثر

ستةل!!لواحدمذياع:التاشالنحوعلىفيوزعوالتلفاز

تلفازا.يملكوننيجيرياسكانمن%2ومواطخين،

من%09منأكثرالنفطيمثل.الخارجيةالتجارة

أضفطاإلىولالإضافةنيجيريا،لصادراتالكليةالقيمة

،الخامالصناعةوأخشاب،والمطاطالكاكاو،نيجيرياتصدر

الإسمنت،.الرثيسيةأ!ارداتاوتشملوالقصدير.

والالات،،الغذائيةوالمنتجات،الكيميائيةوالمنتجات

تتعاملالتيالدولأهمأما.والمنمسوجات،المصنعةوالسلع

وألمانيا،وهولندا،وفرنسا،بريطانيا،:فهينيجيريامعتجاريا

الأمريكية.المتحدةوالولايات

تاريخيةنبذة

تعرفالتيالمنطقةالإنساناستوطنالسنينآلافمنذ

علماءاكتشفنيجيرياأجزاءبعضوفيبنيجيريا،الان

وقد.مشة000/04علىعمرهايربوحجريةأدواتالآثار

المستوطناتمخلفاتوبعضبشريةهياكلأيضاوجدت

التاريخ.ماقبلعصورإلىتنتمىالتيالبشرية

الميلادقبلالسادسالقرنبينالواقعةالفترةوخلال

أواسطفينوكحضارةازدهرتالميلاديالثالثوالقرن

الحضارةهذهخلفتهاالتيالطمينيةالتماثيلوتعدنيجيريا،

.نوكانظر:.الإفريقيللنحتالمعروفةالأمثلةأقدمبينمن

التيالمنطقةفىكافيمملكةتطورت.القديمةالممالك

القرنومنذ.الميلاديالثامنالقرنخلالبتشادالانتعرف

،الإسلامالمملكةهذهاعتنقتالميلاديعشرالحادي

عشرالرابعالقرنوبنهايةتدريجيا،ممتلكاتهاوولمحعت

الحاليةنيجيرياتممممافيالتيبرنوأصبحتالميلادي

تجاريةعلاقاتكانملمملكةكانوقد.المملكةلهذهمركزا

وأوروبا.والممياإفريقيافيالأقطارمنعددمع

الهوساقبائلأ!سحتالميلاديعشرالحاديالقرنوفي

لبعضوكانبرنو،غربيالواقعةالمنطقةفيدويلاتعدة

معتجاريةعلاقاتوكاسناكانو،:مثلالدويلاتهذه

بعدوفيما.الأوسطوالشرتإفريقياشمالىفيأقطار

الأخرىالهوسادويلاتوبعض،وكبيكانوأصبحت

إفريقيا،غربفيدولةوهي،صنغيإمبراطوريةمنجزءا

عشروالسادسعشرالخامسالقرنينخلالازدهرت

التاسعالقرنأوائلوخلال.دولةصنغي،انظر:.الميلاديين

عثمانباسمأيضاالمعروف-فوديودانعثمانأعلنعشر

الحرب-الفولانىقبائلمندينيزعيماوهو،فوديالن

علىالسيطرةمنقوأتهتمكنتحيثالهوسا،قبائلعلى

منبذلكتمكنبرنو.ماعدا-تقريبا-نيجيرياشماليكامل

سكوتو.خلافةباسمإسلاميةإمبراطوريةإنشاء

ثقافيمركزبإنشاءأيوروباأقبائلقامتالجنوبوفى

أنشأتبعدوفيما.أم...عاممنذأيفبمنطقةمهم

أجزاءفيدويلاتأيفمنطقةفيأجوروباامنمجموعات

التيأويو،مملكةأهمهامن.المجاورةالمنطهقةفيمختلفة

الثامنالقرنخلالبنينبدولةالانمايعرفإلىامتدت

.الميلاديعشر

الخامسالقرنمنالفترةخلالبنينمملكةازدهرت

المملكةهذهتطورتوقد.الميلاديينعشرالسالغإلىعشر

إلىتطورتثمالنيجر،ودلتالاجوسبنالواقعةالمنطقةفى

أيضاالمملكةهذهاشتهرتوقدمزدهر.تجاريمركز

بخين.انظر:.والعاجوالبرونزالأصفرالنحاسمنبمنحوتاتها

الأوروبييناولالبرتغاليونكان.الأوروبييندخول

بنين،قربتجاريامركزاوأنشأوانيجيريا،أإوصلواالذين

بتطويرقامواثم،الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرفي

وفيما.الإفريقيةالقبائلمئرعماءبالاشتراك،الرقيقتجارة

التجارمنوغيرهموالهولنديونالبريطانيونكانبعد

الثامنالقرنوبنهاية.التجارةهذهفييتنافسونالأوروبيين

الساحلفيالرقيقتجارأبرزأصئالبريطانيونالميلاديعشر

علىحظرافرضتالبريطانيةالحكومةأنإلابمالنيجيري

معمعاهداتبابرامقامتثمأم،808عامالرقيقتجارة

في،المحليينالأفارقةوالحكامالأخرىالأوروبيةالأقطارا

السفنكانتذلكولتنفيذ.التجارةهذهلإنهاءمنهامحاولة

تحملالتىالسفنوتأسرالنيجيريالساحلتحوباكبريطانية

،سيراليونفيفرشاونميناءفيسراحهماتطلقثم،الرقية!

كبيرةأعدادبتعميديقومونالبريطانيونالمنصرونكانحيث

عادبعدوفيما.النصرانيةفيلإدخالهمالمحررينالرقيقمن

فيالبريطانيينوساعدوانيجيريا،إلىالمحررينالأرقاءبعض

الغربى.والجنوباسماحليةالمناطقفيالنصرانيةنشر

التجاربدأام808عامبعد.البريطانىالحكم

المنتجاتمنوغيرهالنخيلزيتفيالاتجارفيالبريطانيون

نيجيريا،فىالساحليةالمنطقةبهاتشتهرالتيالزراعية

المائيةوالممراتالنيجرنهرباكتشافيقومونوكانوا

عاموفى.القيمةالطيعيةالمواردعنبحثا،الأخرى

لتكريس"لاجوسميناءعلىبريطانيااستولتأم851

منهاوأصلقاعدةواممتخدمته،المنطقةفىنفوذها

أم861عاموفي.الرقيقتجارةضدحربهماالبريطانيون

بريطانية.مستعمرةلاجوسأصبحت
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بريطانياأنشأتالميلاديعشرالتاميعالقرنأواخروفي

تجاريةفمركةوظلتنيجيرياجنوبمنأجزاءفىمحميات

أصاءم!فىتحكمالم!يةالنيجرشركةتسمىبريطانية

حولتالسنةتللثوفي.أم009عامحتىنيجيرياشمالي

شماليمحميةتسمىمحميةإلىالمنطقةتلكبريطانيا

فيهبماالنيجيريالجنوبأصبحأم609عاموفينيجيريا.

حاربولقد.نيجيريجنوبيومحميةمستعمرةلاجوس

وبخاصةالإنجليزيالاستعمارالمناطقكلفيالنيجيريون

عاموفيقاوموهمالإنجليزولكن،الشماليةالمناطقفى

وجنوبهنيجيرياشمالىمنكلابريطانياوحدت.أم419

نيجيريا.اتحادمحميةسميتواحدةوحدةفي

منالعشرينياتخلال،النيجيريونبدأ.الاستقلال

الاستعمارية،الحكومةفيبالتمثيلالمطالبةالعشرينالقرن

القبليةالمجموعاتبينالتنافسسببنفسهالوقتوفي

المواطنين.بينخلافاتنيجيريافيالختلفة

ثلاثةإلىنيجيريابريطانياقسمتام469عامفي

إقليمبكلوأنشأت،وشرقى،وغربي،شماليبمأقاليم

وكانت،ونيجيريينبريطانيينأعضاءمنتتكونجمعية

فىالمركزيةللحكومةاستشاريةهيئاتتمثلالجمعياتهذه

هذهيمنحدستورصدرأم549عاموفي.لاجوس

دولةنيجيريامنويجعل،السلطاتمنمزيداالجمعيات

بليواتفاوابكرأبواسميرأصبحأم579عاموفي.اتحادية

أولوفيللاتحاد.وزراءرئيسأول-الشمالزعيموهو-

ألاسمتقلال،نيجيريابريطانيامنحتام069أكتوبر

للوزرأء.رئيسابليواتفاوابكرأبوواستمر

مهمةتواريخ

حضارةازدهارالميلاديالثالثوالقرنالميلادقبلالسادسالقرنبين

نيجيريا.أواسطفىنوك

بدايةالميلاديعشرالخامسالقرن-الميلاديعشرالحاديالقرن

أيف،برنو،-،كانمبنينتشملمختلفةممالكتطور

نيجيريا.منمختلفةأجزاءفيالهوساودويلات

إلىيصلمنأولالبرتغاليونكاناغلاديعشرالحامسالقرنأواخر

الأوروبيين.مننيجيريا

نيحيريا.مميطرتهاعلىبري!هانياتبسطام851

نيحيريا.فيلهمومحميةمستعمرةيقيمونالري!هانيونام149

مستقلة.اتحاديةدولةتصبحنيجيريام0691

:)يوليو(بالحكومةيطيحونالسمكريونالقادة)يخاير(ام669

عسكرية.لحكومةيأتيآخرانقلا!

مستقلةدولةنفسهانيجيريامنالشرقيةالمنطقةأعلنتأم679

بيافرا.لاسم

الأهلية.وانتهاءالحر!بيافرااستسلامام759

نيجيريا.إلىالمدنيالحكمعودةام979

ليجيريا.فيالحكمع!يستولودالعسكريونالقادةم8391

المجل!يىلافتتاحبريطانياممثلوحضرهبالاشقلالالاحتفالاتأحد

عناستقلالهانيجيريانالتوقد.لاجوسفيالاتحاديالتشريعي

.أم069عامبريطانيا

استفتاءالمتحدةالأممنظمةأجرتام619عاموفي

علىيقع-وصايتهاتحتإقليموهو-الغربيالكاميرونفي

الجزءاختارللاستفتاءونتيجةلنيجيرياالشرقيةالحدود

اختاربينمانيجيريا،إلىالانضمامالإقليممنالشمالى

.الكاميرونإلىالانضمامالجنوبيالجزء

بينالتنافساشتدالعشرينالقرنستينياتأوائلوفي

داخلالسياسيةالسلطةعلىالختلفةالعرقيةالمجموعات

الغربيالإقليمانفصلام639عاموفي.الثلاثةالأقاليم

سكانبعضطالبكما،الغربيالإقليمعنالأوسط

سياسيةوحداتبتكوينوالشرقيالشماليالإقليمين

مختلفة،مجموعاتتنافعستنفسهالوقتوفي.منفصلة

الجنوبسكانأما.المركزيةالحكومةعلىالسيطرةعلى

السياسيةالقوةعنرأضينيكونوافلمالإيبوقبائلوبخاصة

سيطغفيالسببويرجع.الشماليةالهوسالقبائلالمتزايدة

عددايضمالشمالأنإلىالمركزيةالحكومةعلىالشماليين

تعدادكشفوقد،الأخرىالأقاليممنأكبرالسكانمن

عددأنم6391و6291عاميأجريالذيالسكان

الكثيردفعممامتوقعا،كانمماأكبركانالشمالسكان

كذلكالتعداد.نتائجعلىالاحتجاجإلىالجنوبيينمن

الاتحاديةالانتخاباتفيالامانةالتزامبعدمالاتهاماتأدت

إلىام659لعامالإقليميةوالانتخاباتام649لعام

الاستقرارعدمحالةمنزادتخطجرةاضطراباتحدوث

البلاد.فى

ضباطبعضقام،م6691ينايرفي.الأهليةالحرب

بالحكوماتبالإطاحةاللإيبو-منمعظمهموكان-الجيعق

بليوا،تفاوابكرأباالوزرأءرئيسوقتلوا،والإقليميةالمركزية

واستولى،والغربىالشمالىالإقليمينوزرأءرئيسمنوكلا

والذي،للجيشالعامالقائدإرونسىأجويجونسوناللواء

قامأم669مايووفي.السلطةعلىالإيبوقبائلإلىينتي
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وأنشأ،للحكمالاتحاديالنظامبإلغاءإرونسىأجوي

الإيبومنكبيراعدداوعين،قويةمركزيةحكومة

نأمنالشماليينمنكثيرمخاوفأثارمما،مستشارين

لكامله،أغطراعلىالإسومميطرةإلىالإجراءاتتلكتؤدي

فيهاقت!!الشمالفياضطراباتإلىذلكأدىماوسرعان

ضباطبعضثارام669يوليووفىالإيبو.منالآلاف

إرونسيأجويوقتلوا،الح!صمةعلىالشماليينمنالجيشر

رئيسا-الجيعقأركانرئيس-جاوونيعقوبوأصبح

أودوميجوالمقدمولكن،الجديدةالعسكريةللحكومة

الاعترافرفضالشرقيللإقليمالعسكريالحاكمأوجوكو

أسلدولة.رئي!اجاوونبيعقوب

بالأقاليمجاوونيعقوباستبدلام679عا!وفي

بعضلإعطاء،ولايةعشرةاثنتيللقطرالاربعةالسياسية

ولكنأكبر،سيامميةقوةالصمغرىالعرقيةالمجموعات

،ولاياتثلاثإلىالشرقيةالمنطقةتقسيمرفضأوجوكو

انشرقىالإقليمابإعلانأوجوكوقامأم679مايو03وفي

لشو!إلىذلكأدىوقد.بيافراباسممستقلةجمهورية

عاميونيوفينيجيريامناطقوبقيةبيافرابينأهليةحرب

.أم079ينايرفيبيافراباستسلامانتهتأم679

عددقتلفيالأهليةالحربتسببت.ا!ومنيجيريا

فىواسعنطاقعلىدماراوأحدثت،الأشخاصمنكبير

نفذتالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي.نيجيرياجنودي

للتغلبالتعمير،وإعادةالإغاثةبرامجمنعدداالح!صمة

مناصبفيالإيبومنكثيروعين،الحربآثارعلى

.المتمردةالقواتصفوففيحاربوامنفيهمبماحكومية

!!انتالعشرينالقرنسبعينياتأوائلوخلال

.ةاطثررمهماموردالنيجيرياتوفرالناميةالنفطةالصناعات

برامجتخطيطمنالحكومةالنفطعائداتمكنتوقد

منوكان،النيجيريينلجميعالمعيشةمستوىلتحسين،تنموية

الصناعاتإنشاءالبرامجلتلكالرئيسيةالأهدافبين

ول!ش.النقلوسائلوتحسين،المدارسوإقامة،أضحويليةا

السيامسية.المشاكلمنتعانينيجيرياظلتذلكمنبالرغم

الجيشضباطمنمجموعةقامتأم759عاموفى

أطواءاوأصبح،جاوونيعقوباللواءبحكومةبالإطاحة

للقواتعاماوقائداللدولةرئيسامحمدراماتمرتالا

ضباطمنمحموعةقامتأم769عاموفي.المسلحة

باءتالمحاولةولكن،الحكمنظامقلببمحاولةالجيش

شىخلفهوقدمحمد،مرتالااللواءمقتلبعدبالفشل

عاموفيأوبالممانجو.أوليسيجونأولالفريقالمنصب

إلى21منولاياتهاعددزيادةنيجيرياقررتأم769

فيالعسكريالحكمأدهيأم979عاموفي.ولاية91

الحكومةمحللتحل،مدنيةحكومةانتخابوتمنيجيريا،

رئيساشاجاريشيخوأصبححيث،العسكرية

.ام839عامانتخابهوأعيد،للجمهورية

منكبيرةأعدادتدفقفيالنفطعائداتلسببتلقد

تدنيولكن،العولعنبحثا،المجاورةالأقطارمنالوافدين

فيسلباأثرالعشرينالقرنثمانينياتأوائلفيأخفطاأسعار

مأ839عاميفيالحكومةقامتلدأسكنيجيريا.اقتصاد

غيربصورةالقطرفىالمقيمينالأجانبابإبعادأم89وه

شرعية.

بناءفيالنيجيريةالحكومةلدأتأم089عاموفي

لتحلأبوجابمسميتالبلادوسطمنبالقربجديدةمدينة

للبلاد.عاصمة،لاجوسمحل

كبيرعددتحولالعشرينالقرنتسعينياتأوائلومنذ

العاصمةهيوأصبحتأبوجاإلىالحكوميةالمكاتبمن

.ام199عامفيالرسمية

بالحكومةالعسكريونأطاحأم839ديسمبروفي

للحكومةرئيسابهاريمحمدأولالفريقوأصتى،المدنية

عامفىبهأطاحواآخرينضباطاولكن،الجديدةيةالعسكل

رئيسابابنجيدأإبراهيمأولالفريقمحلهوحل،أم859

،ام399يونيوفيانتخاباتجرت.العسكريةللحكومة

عينأنبعداستقالتهقدمثمنتائجها،ألغىبابنجيداأنإلا

فياستقالالذيشونيكانأرنعستبرئاسةأ!يةانتقاحكومة

ونصبأباشاسانيالجنرالالسلطةفتسلمأم399نوفمبر

الوطنية.الجمعيةحلوأعلنالمؤقتةللحكومةرئيسانفسه

الأحزابعنالحظرأباشاالرئيسرفع،أم599عاموفي

ضمنتعملنيجيريةعسكريةوحدةظلت.السيالمسية

.أم799عامحتىليبيريافيالإفريقيةالسلامحفظقوات

نوبةإثرفجأةأباشاسانيالرئيعستوفي،ام899يونيووفى

.عبدالسلامأبوبكرالرئيحه!وخلفهقلبية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لاحوسإفريقيالادالىإ

الهوساب!ى!طأ

اا!يوروداسونالفولااللإحبو

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-1

لمحاك!اخالوطميةالح!صمة-أ

المسلحةالقوات-دالمحليةا!صمة-ل!

السكان-2

التعليمهـهـسلاالأتهمأ!س!صاناعدد-أ

الترويح-واللغات-!

والآدا!أغون-ازالمعيت!مةأنماطح

الدي!د

والمناخالسطح-3

المماخ-بالجغرافيةالماطق
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لاقتصادا-4

عةلصناا-دلطيعيةاردلمواا-أ

والاتصالاتالنقلهـ-الزراعة-ب

الخارجيةالتحارةوالتعدين-ج

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

نيجيريا؟فىالعرقيةالمجموعاتأكبرما

سكوتو؟خلافةأنشأمن2

شهرتها؟ذاعتولماذانوكحضارةقامتمتى-3

نيجيريا؟فىالرئيسيةالزراعيةالمنتحاتأهمما-4

ليجيريا؟فىالأهليةالحر!نشوبإلىأدتالتيالأحداثما-5

بريطانيا؟ساستقلالهاع!ليجيرياحصلتمش-6

فيزيائى.(-م1191)أوئوكارلألفردلير،

الطيفيالمنظارجهازتطويرفينجاحهنتيجةاشتهر،أمريكي

فىتخصصوقد.النوويةالأبحاثفىوباستخدامهالكتلي

الذريوالوزنالمماثلالعنصرذات)الذراتالنظائردراسة

(.الدقيقةكتلهاوتحديدالختلف

اثإنمنصغيرةكميةبفصلام049عامنيرقاموقد

ء23اليورانيوموهما،لليورانيومالرئيسيةالنظائرمن

دننج،.ر.جالفيزيائىهذامكنوقد.382واليورانيوم

اليورانيومأنإثباتمنكولومبياجامعةفيومساعديه

هذاويعتبر.بطيئةبنيوتروناتطرقهعندينشو235

للطاقةالعمليالامحتعمالفيرئيسيةمرحلةالاكتشاف

الحراريالانتشارأيضانيردرسوقد.الذرية

علىالكتليالطفيالتنظيروتطبيقوالإلكترونيات

والطب.(الأرضطبقات)علموالجيولوجياالكيمياء،

منوتخرجمينيحسوتا،بولاية،بولسانفينيرولد

.أم539بهاالفيزياءلقسمرئيساوأصبحمينيسوتاجامعة

ا!رئ)الحقائقالبوذية(؟البوذية)تعاليمابوذنظر:ا.فيلمحائاا

)البوذية(.الدينالبيدة(بم

الهايلاندإقليمفيمحليحكمذاتمقاطعةليرلى

نسمة.026801حواليسكانهاعدديبلغبأسكتلندا.

نيرشايرباسميعرفكانسابقصغيرلإقليمموقعااحتلت

السوقمدينة،نيرنأصبحت.أم759عامألغيالذي

مدخلعلىحمايةمحطة،الإداريالمقاطعةومركزسابقا

وملعبي،وفنادق،جميلةشواطئذاتمورايخليج

كاودورتم!لعة.البطولةلمبارياتمخصصينجولف

عشرالخامسالقرنفيبناؤهوتم،نيرنغربجنوب

منالمرقطوالسالمون،السالمونالسكانيصطاد.الميلادي

الأبقار.بتربيةالمحليونالمزارعونيشتهر.نيرننهر

غربيجنوبوتقعالميلاديعشرالخامسالقرنفيبنيتكاودورقلعة

.نيرنمدينة

عالم.م(1491-4681)هرمانوالتر،نيرنست

فىأم029عامنوبلجائزةنالألمانيوفيزياءكيمياء

انظر:.الحرأريةللديناميةالثالثللقانونلصياغتهالكيمياء

النوعيةللحرارةقيالمماتهبرهنتوقد.الحراريةالدينامية

ولد.القانونهذافاعلية،منخفضةدرجاتعندللمواد

بألمانيا.برأديص،فينيرنعست

إفريقيافيتحاريمركزوأهمكينيا،عاصمةليرويي

تقع.نسمةا!9186271سكانهاعدديبلغ.الشرقية

المنطقةتحتويكينيا.جنوبيوسطعاليةهضبةعلىالمدينة

تحف،الحديثةالمبانيمنالعديدعلىلنيروبيالوسطى

المعسجدالمنطقةهذهوتشملالرئيسيةشموارعهاالأشجار

كينياتا،المؤتمراتومركز،البرلمانيةوالمبانيالجامع

المتحفيقع.تجاريةومبانيوفنادق،الأسرةوكاتدرأئية

بينما.الوسطىالمنطقةشممالينيروبيوجامعةالوطني

فىالصناعيةوالمنطقةالحديديةالسككخطوطتوجد

وداخلجنوبا،كم8حواليبعدعلىيوجد.الجنوب

من2كم411المتنزهيغطي.الوطنينيروبيمتنزه،المدينة

والنووالغزلانالأسودتعيعشحيثالشاسعةالأرا!ي

.أخرىمفترسةوحيواناتالوحشوحمر

سكنيةمجمعاتفينيروبىسكانمنكثيريعيع!

أخرىأسروتعيمق.ا!للكياتتدعىالثمنرخيصة،واسعة

.منفردةمنازلفي

نيروبى.عمالثلثحواليالنيروبيةالحكومةتشغل

والمواد،والإسمنت،المشروباتنيروبيفيتنئالصناعات



بلوبا،ادنيرو622

بهينياعاعممةنيروبي

أهمتعدفيها،مدينةوأكبر

تبير.إفريقىتجاريمركز

الطريقالييمإلىالصورة

هايوشارعالحكوممط

مبانتحفهالديستريت

حديثة.مكتبية

والزجاجوالأثاث،الغذائيةوالمواد،والملابس،الكيميائية

كما.والأنسجة،والصابون،والأحذية،والبوياتوالالات

كثيريزور.النيروبىالاقتصادمنهاماجزءاالسياحةتمثل

برحلاتوالقيامالوطنينيروبىمتنزهلرؤيةالمدينةالناسمن

الصناعةمركزنيروبىتعد.الأخرىالكينيةالمتنزهاتإلى

كذلكوهى،أخرىتجاريةونشاطاتوالتجارةالمصرفية

مهمة.حديديةسككشبكةمحطة

يدعىمائىموردمكانالأصلفىنيروبىكانت

محطةالمدينةأصبحتالبارد.الماءأيبمنيروبيإنكاري

سنةوفى،العشرينالقرنبدايةفيالحديديةللسكك

توسعتبريطانيا،عنكينيااستقلتعندماام،639

سكانتضاعف2.كم096إلى2كم09مننيروبىمنطقة

.ام629منذتقريبامراتثلاثنيروبى

كينيا.:انظرأيضا

تشيدي،منشاعرأم(.-091739)4يايلوليرودا،

كثيرأعتبرهوقد،الأدبفى،أم719عامنوبلجائزةنال

ومما.عصرهفياللاتينيةأمريكاشعراءأفضلالنقادمن

والعنفللسيريالية،استخدامه،الفهمصعبشعرهجعل

الخصوصيةذاتوالرموزالإدرأكىمادونوالخيال

.الشديدة

نفتالىالحقيقىواسمه،تشيليفىبارالفىنيروداولد

العشرينيبلغأنقبلالشعريةمجلداتهمنالعديدنشررسز.

أم(،)239العشق،قصائدهمجلداتوتشملعاما.

واحدةيائسةوأغنيةالحبفيقصيدةعشرون

كماام(.ا-359)319الأرضعلىالبقاءأم(بم)249

فيأم(،679أ-)589قصائدالجديد:العقدنشر

منمجموعةوهىنجرا،أسلاونشرت،ام969عام

وفاته.بعدام829عامالذاتيةالسيرةقصائد

قنصلاالتشيليةالدبلوماسيةالخدمةفينيروداعمل

.وسفيرا

أساطيرتزعمكماالعطوفالقديمالبحرإلهليروس

البحربرجلوهسيودهومرالشاعرانسماهوقد.اليونان

العجوز.

يزعمونكمالنيروسكان،الاخرينالبحرآلهةومثل

بسقوطتنبأوقد.الأشكالتغييرعلىوالقدرةالتنبؤموهبة

الإغريقيالبطلعليهوقبض.طروادةحربفىطروادة

سريعا،شكلهيغيرلأنه،بسرعةعليهوأطبقنومهأثناءهرقل

ذلكعند.الذهبيالتفاححديقةيجدأينهرقلوأخبر

البحرحورياتمنلخمسينأبانيروسوكان.البطلتركه

انظر:.دوريسالبحرإلهةمنأنجبهنبالنريداتالمسميات

.النريدات

منروماحكم،رومائإمبراطورم(.)37-68ووون

تشتهرعاما.عشربأربعةذلكبعدوفاتهحتىم54عام

.م64عامرومامنكثيرادمرالذيبالحريقحكمهفترة

المنطقةوسطضخماوقصرا،الذهبيالبيتنيرونبنى

الحريقبدأنيرونإن:تقولإشاعاتهناكوكانت.المحترقة
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أقليةكانواالذين،النصارىاتهمالقصر.بناءليستطيع

بإعدامهم.وقامرومافيانذاك

عائلتهواسماسمهوكان.أنتيومفىنيرونولد

جناوسووالده.أهينوباريوسدوميتيوسلوكيوس

هىووالدتهالنبلاء.منكان،أهينوباريوسدوميتيوس

أوغسطص.للإمبراطورالكبرىالحفيدة-الصغرىأجربينا

أجربيناوتزوجتطفلا،كانعندمانيرونوالدمات

نيرونكلوديوسوتبنى.م94عامكلوديوسالإمبرأطور

قيصركلوديوسنيرونعليهوأطلقالأكبركابنه

مننيرونتزوج،م53عاموفي.جرمانكوسدروسوس

وفي.السابقالزواجمنكلوديوسأبنةوهيأوكتافيا،

المؤرخينمنالكثيرويعتقد.كلوديوسماتالتاليالعام

نيرونيصبحلكىالسملهدستقدأجربيناأن

يديرالكيالمستشارينمنلاث!ننيرونسمحإمبراطورأ.

وهوسنيكاالمستشارانهذانوكان.الدولةشؤون

نيرونلكن.عسكريضابطوبوروس،وكاتبفيلسوف

أجربينا.قتلالعامذلكوفي.م95عامسلطاتهيمارسبدأ

الحياةمنسنيكاوتقاعدبوروسمات،م62عاموفي

ثمأوكتافيانيرونطلقذلكبعدالحالوفي.السياسية

بضعبعدنيرونوقتلهابوبيالممابينا.منيتزوجلكيقتلها،

انتقدوالأنهمبمالسناتوراتمنعدداأعدمكمامشوات

الطبقاتبينكبيرةدرجةإلىشعبيتههبطت.إجراءاته

المليئةحياتهوبسبب،الإعدامأحكامبسب!العليا

المزيدوقتل،نيرونمنللتخلصخطةفشلت.بالفضائح

.م65عامالأرلمشقراطيينمن

الرومانيةالولاياتغالبيةكانتفقد،ذلكومع

لنيرونالعسكريونالقادةقام.وامنةجيدبشكلمحكومة

جديدمنوأكدتوجوديا،بريطانيافيالاضطراباتبقمع

أرمينيا.ملكاختيارفيروماحق

سنيكا،؟بترونيوسبمالصغرىأجربيناأيضا:انظر

أنايودر.لوسيوس

بالبتولا.الصلةقريبةالأوراقعريضةشجرةالئيريئ

المعتدلةالمناطقفىتنموالتيالنيريةمننوعا02يوجد

الأرضية.الكرةمنالشماليالجزءفيالمناخ

ولكنها،الزانأشجارالمظهرفيالنيريةأشمجارتشبه

وحوافحادةمستدقةأطرافالنيريةولأوراقأصغر.

الهرية،النورات،الجديدةالأوراقمعوتظهر.مشرشرة

منالثمرةوتتكونالشتاء.فيالبرأعمداخلتكونالتي

المجنحة.البذورمنعنقود

واسياأوروبافيأصلاالموجودةالشائعةالنيريةتنمو

الخشبيكون.م25حوالييصللارتفاع،الصغرى

فييستعملخشبهكانوقديماومتحملا.جداقوياالأبيض

،الثيرانالنير(هو)المقرنومقارنالأدواتمقابضعمل

عصيلعملالنيريةخشبيستعملالحالىالوقتوفي

الأجزاءبعضولعمل،الطبلعلىالنقروعصىالبلياردو

الموسيقية.البيانولالاتالداخلية

.(-ام)229كامبراججوليوس،نيريري

.ام859عامتقاعدحتىأم164عاممنتنزانيارئيسكان

جيداالنيريةأشجارتنمو

الطيميةالرمليةالتربةفى

الطينية.التربةأو
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الإفريقيالبرمن)منطقةتنجانيقامنتنزانياتشكون

تنجانيقاوكانت(.قريبةجزر)مجموعةوزنجبار،(الرئيسي

الحركةنيريريقاد.بريطانياقبلم!محكومتينوزنجبار

.أم619عامبريطانياعنتنجانيقاا!شقلالإلىأدتالتي

أيضا!عاعدكما.ام629عامتنجانيقاأصئرئيصوقد

،أم649عامتنزانيالتكوينوزنجبارتنجانيقااتحادفي

الدولةرئيسوأصبح

.الجديدة

عاممرةلأولانتخب

فيانتخابهوأعيدأم،659

،أم759،ام079أعوام

نيريريأنورغم.أم089

أنهإلاأم،859عامتقاعد

السياسيللحزبرئيسابقي

وبوصفهالوحيد.الشرعي

نيريريجوليوسذامطزال،للحزبرئيسا

تنزانيا.فيكبيرنفوذ

الرسميالمتحدثلتنزانيا،رئيساباعتبارهنيريريأصبح

فيساعدوقدالسوداء.إفريقياأمبينللتعاونالرئيسي

وتبنىتنزانيا،فيالعرقيةالمجموعاتمنالعديدتوحيد

عاموفي.لبلادهالاقتصاديالتقدمإلىأدتسياسات

نألعدأوغندا،إلىتنزانيةبقواتنيريريأرسل،أم979

فيالتنزانيةالقواتمعاعدتوقد.تنزانياأوغنداغزت

أوغندا.فيدادأأمينعيديبنظامالإطاحة

موسوماالانتدعىالتيالمدينةمنبالقربنيريريولد

تنزانيافيمختلفةمدارسفيتعليمهوتلقىبتنزانيا.

أسكتلندا.فيأدنبرهجامعةوفيوأوغشدا،

تنزانيا.:أيضاانظر

.لشهابا:نطرا.لئيزكا

البحرعلىوميساءالفرنسيةالريفيراعلىمنتجعسى

نسمة،34هلأ674سكانهاعدديبلغ.المتومعطالأبيض

أسفلتقع.نسمة475لأ705الكبرىنيسسكانعدد

وفنادقواسعةشوارعوبالمدينة.إيطالياقربالألبجبال

إلىبايوننهرويقسمها.بالحدائقمحاطةوفيلاتفخمة

القسمناحيةوالحدلمجةالشرقناحيةالقديمةالمدينة:قسمين

الشماليةالرياحمنيخ!الألبجبالوتحيم.الضي

السكانمعظمويعتمدمعتدلآ.ششوياجواوتعطيهاالباردة

فيالسياحمعظمويأتي.السياحةتجارةعلىمعيشتهمفي

إلىيوليوفمنوإلا،وأبريلينايربينالشتاءإجازةموسم

أحتفالاتقمةيمثلالذيالكبيرالثلاثاءويعتبرسبتمبر.

الشتويةالمدينةمهرجاناتمنواحداالريفيرامهرجان

.العديدة

والفواكهوالعطور،،الزيتونزيتني!روتنئصناعات

وتمر.أخرىومنتجات،والإسمنت،والصابون،المعلبة

مدنوإلىمارسيلياإلىعبرهاالحديديةالس!!خطوط

مدينةالإغريقالمستوطنونأنشأوقد.الإيطاليةوترينوجنوه

الميلاد.قبلالخامسالقرنفينيص!

الضرقيالشمالناحيةتقعقديمةإيرانيةمدينةئيسالور

فتحتوقدقديما.خراسانعاصمةكانتإنهاقيلللبلاد،

علىعمرأياموقيل،عفانبنعثمانخلافةهـفي31عام

قيس.بنالأحنفيد

الإماممنهم،والعلمالفقهأهلمنرجالإليهاينتمي

والشاعر،الحديثفيالصحيحصاحبالحجاجبنمسلم

النيسابوريوالجوهري،الخيامعمروالفيلسوفوالرياضي

.الأمثالمجمعصاحبوالميداني،الفقهصحاحصاحب

هـ،-07776)6اللهعبد،النيسابوري

الحسينىأحمدبنمحمدبنعبداللهام(.-374ا603

متبحر.العربيةاللغةفيبارعحنفيأصوليفقيه.النيسابوري

بأنهالعسقلانيحجرابنوصفه.والمعقولالمنقولفي

بحلب،الأسديةبالمدرسةالتدريستولى.زمانهزمخشري

الأسديةبقبةأيضاالتدريسوتولى.شافعيةمدرسةوهى

ينشروالقاهرةبدمشقأقام.حنفيةمدرسةوهي،بدمشق

المنارشرحله)الأربطة(.الخوانقبعضمشيخةوتولى.العلم

النحو.فىالتسهيلوشرحللنسفى،الفقهأصولفي

هاجرواالذينأديابانيةالأسرلأبناءاليابانيالاسمالئدسي

ويطلق.الثانيالجيلنيسىكلمةوتعني.أخرىأقطارإلى

الجيلأي،إيسياسميهاجرونالذينالأشخاصعلى

الثالثالجيلأيبمسانسيفيسمونالنيسيأبناءأما.الأول

الرابع.الجيلأيبميونسيأبناؤه!ويدعى

الثانية.العالميةالحربأيضا:انظر

ام(.19أ-أ)846مورأميلياكري،نيشن

لإيقافالجبارةمجهوداتهابسبباشتهرتأمريكيةمدرسة

منالثمانينياتمنذ،المتحدةالولاياتفيالكحولبيع

فيلهتعرضقمارغم.المنيةوافتهاحتىعشرالتاسعالقرن

خلفتأنهاإلا،للأمنمخالفتهابسببالأحيانمنالكثير

فىوإخلاصهالشجاعتهاالناسمنالكثيرعندقوئاانطاعا

ضدعنيفةبحملةقامت.متعصبةآخروناعتبرهاحين

إلىالأولىالدراسةمرحلةمنانطلاقاالكحولاستهلاك
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وطنيحظرإهـلىارعلىوساعدت،العمليةالحياةمرحلة

.ام919سنةللكحول

كنتاكي،بولايةجارادمقاطعةفىكري،نيشنولدت

تشارلزتزاهـجتأ867سنةوفي.المتحدةالولايات

أصبحتثم.بقلإلزواجهابعدتوفيسكيراوكانجلويد،

وهو،نيشندي!بدتزوجتام877سنةوفي.مدرسة

اهتماماتهاصكأشددتأم988عامفيووزير.محام

بعفبرنعتريهابدأتكمابها،تعتزوبدأتالدينية

إلاهية.بقد.رةمحميةبأنهااعتقادهاوازداد.التخيلات

وفيأم،988عامكنساسفينيشنعائلةاستوطنت

لمأنهإلاهناكالكحولى(حكوميقانونحظرأم088عام

فيالناسزفاشدام098عامنيشنكريوبدأت.يطبق

الحاناتتلكتحإبمفيشرعتثم،الحاناتخارجقضيتها

،لودجا!يدسنمدينتهاحاناتبغلققامتبعد.فيما

كانتماكثيرا.الرئيسيةكنساسمدنحاناتوحطمت

حاربتذلكورغ!.بالأمنتخلكانتلأنهاتوقف

تتكلموكانتالمحتشمةغيرالنعسويةوالأزياءالتدخين

سنةزوجهاطلؤها.الأتباعمنبالعديدوفازتبفصاحة

الزوجية.بيتهجرهابسببأم109

منأنظمةثلاثةبينوصلحلقةنيفانهريمثلدهر.فيفا،

بطولوهوسابقا،السوفييتيالاتحادفىالمائيةالمجارى

لادوجاأبحيرةالجنوبيالطرفعنويرتفع،فقطكم72

.بطرسبرجسإنتعندفنلنداخليجفىالغربإلىويجري

بحرييربط7ئيالذفولجا،لادوجانظاممنجزءوهو

الذيالنظامبينوصلحلقةأيضاوهو.وقزوينالبلطق

الأبيض.والبحرالبلطيقبحريصل

المتحدةلاياتا!فيالغربيةالولاياتمنولايةفيفادا

بمعظمقوانينهاتسصلحالتىالوحيدةالولايةوهى؟الأمريكية

بحيرةفيالقمارونواديبأكملها.الولايةفيالقمار،أنواع

أنحاءبعضلم!نالزوارتجذبورينو،فيجاسولاستاهو

نىصمة.521.602.1سكانهاعدديبلغ.العالم

أمريكا،فيحةالمساالكبيرةالولاياتإحدىنيفادا

مدنهاأكبرفيجاسولاسالسكانعددفيالأقللكنها

.الكبرىالمدنثانيأ،ورينو،الرئيسيالسياحيالجذبومركز

داخلكليةتقعوهي2كم352.286نيفاداومساحة

غربيفى،الش،سعةالصحراءمنطقةوهي،الأعظمالحوض

فيجبلية*صلسلة03علىمايزيدوهناك،المتحدةالولايات

كثيروفي.متفردةجبالالسلاسلهذهبينوتوجد،الولاية

الساخنة.إينابيعاوتنبثقالحارةالعيونتوجدالأماكنمن

الطرفعندأم43إلىنيفادافيارتفاعأقلويصل

م4و..هترتفعنقطةوأعلىالحدود،وقممللولايةالجنوبى

الغربي.الطرفقرب

الحرارةوتتراوح.أخرىولايةأيةعنمطراأقلونيفادا

يناير.فىم51-إلىيوليوفيم523بينهناك

منللولايةالأكبرالمصدرالسياحةصناعةوتوفر

والمطاعم،،الفنادقيفيدالكبيرالسياحىوالإنفاق.الدخل

لاسفيالخدماتصناعاتوتتركز.التزلجومنتجعات

الولاياتحكومةوتستخدم.الكبرىرينوومنطقةفيجاس

القواتوقاعدةنيفادا،اختبارموقعفيالكثيرينالمتحدة

نيللى.فيالجوية

الزراعةوتأتيم.الذهبتعدينفيرائدةولايةونيفادا

هيالابقاروتربيةنيفادا.فيأدنىأهميةفيوالصناعة

المنتجهيالإلكترونيةوالمعدات،الرئيسىالزراعيالنشاط

المصنع.الرئيسي

عام000.02منلأكثرنيفادامنطقةفيالهنودعالق

عشرالتاسعالقرنأوائلفيالمكتشفونواجهولقد.مضت

والواشو.والشوشمونالموهافهنودالميلادي

المكسيكمننيفادامنطقةالمتحدةالولاياتاكتسبت

الفضةاكتشافأدىام،985عاموفىام848عامفى

المنطقة.إلىالمنقبينمنسيلاندفاعإلىفرجينيامنبالقرب

منالهائلةالكمياتمنالفضةولايةنيفاداتسميةوجاءت

وقدمناجمها.منالوقتذلكفيأخذتالتيالفضة

تعنيأسبانيةكلمةوهينيفاداالاسمالممستوطنوناختار

،ام861عامفيإقليماالمنطقةأصبحتوقدالثلجغطاء

.ام864أكتوبر31فيأمريكيةولايةثم

وقدوالهواء.الماءتلوثمشكلةالولايةوتواجه

عامتاهوبحيرةلحمايةالتلوثمنللحدقوانينصدرت

.أم089

النرويجية.الأساطيرفيالموتىأرضكانتفيفلهيم

والضباببالثلوجدائمامغطاةمنطقةنيفلهيموكانت

أقصىإلى،جولنهرعبرالأساطيرحسبوتقع.والظلام

قام.البشريالجنسيعيشكانحيثميدجارد،شمال

وهناك.نيفلهيمإلىهيلالإلاهةبنفيأودينالالهةكبير

أرواحيضمكانالذيالاخرالعالمحاكمةهيأصبحت

الذينألمحاربينأرواحأما.الشيخوخةأوبالمرضماتوامن

لا.فالهايسمىمكانإلىتذهبفكانتالمعاركفيماتوا

أشهرخلالنيفلهيمفيالشتاء،إلهأولر،عاش

جدولفينيدوجرالعملاقالثعبانبهاعالقكما،الصيف

شجرةجذورأعمقوكانتفرجلمير.يسمىمضطربماء

أيضاموجودة،الكونتسندشجرةهياجدراسيل

معلقاقزح،قوسوهو،بيفروستوكان.بينفلهيم
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حيثبأسجارد،ميدجاردويصلنيفلهيم،فوقكالجسر،

الالهة.مملكة

علم.الأساطير،:أيضاانظر

وعالمأمريكيمؤرخأم(.179-0981)ألانلمجر،

عنالتراجمفىمرتينبوليتزرجائزةعلىحصل،تربوي

كسبتاشتي،الشجاعةفىدراسةكليفلند:جرفررواشيه

الداخليالتاريخ:هاملتونوسمكة،أم339عامالجائزة

انكروفتجائزةونال،ام379عامجوانتلإدارة

أم(.9)47الاتحادمحنةعنسكريبنرسنتنريوجائزة

عامنشرهالذيروكفلر،ديجونالسيرةكتابنال

ما539عامنشرهوأعيدنقحوقد.كبيراإقبالآم0491

صاحبروكفلرديجون:السلطةفيدراسةبعنوان

دراسةأرنعستوفرانكنيفنزأكملوقدخير.ورجلمصنع

والشركةوالرجلالأوقاتفورد:هيفوردعن

ام(.59)4

أيضانيفنزطبع،حياتهوسيرمؤرخاتهجانبوإلى

البارز.التاريخذويللأشخاصالخطاباتمنمجموعات

وأتبعهام(،19)4روجرزروبرتحياةالأولكتابهونشر

:الأخرىكتبهوتشملاخر.مجلدا05عنيزيدبما

ام(؟29)4الثورةوبعدخلالالمتحدةالولايات

تاريخام(بم)279الغربفيالكبرىانحاطرة:فريمونت

م(بم0591)لنكولنظهورم(؟2491)للولاياتموجز

ام(.)639وعمرهلهمانلنسنهـ.هربرت

إلينويجامعةفيوتخرج،بوينتكامبفيآلانولد

عاممنبوستإيفيننجنيويوركفىافتتاحياتعدةوكتب

صننيويوركبهيئةالتحق.أم239إلىام139

أستاذاوكانم(.1)259ورلدونيويوركأم(،12)4

عامإلىام279عاممنكورنوولجامعةفيللتاريخ

عامإلىأم319عاممنكولومبياوجامعةأم،289

لدىوباحثابارزازميلاأصبحأم589عاموفى.ام589

كاليفورنيا.بولايةمارينوسانفيهنتنجتونأيهنريمكتبة

السكانعددمدنها،وأكبرقبرصعاصمةليموسيا

فيجمهوريةتشكلجزيرةوقبرص.نسمةأ63و007

الأوسطالجزءفيالمدينةوتقع.المتوسطالأبيضالبحر

والإداريالتجاريالمركزهيوالمدينة.الجزيرةمنالشمالي

ميساوريا.سهلفىتجاريمركزكذلكوهي.للجزيرة

والفاكهةاللوزالمنطقةهذهفيالمنتجةالبضائعوتشمل

والنبيذ.،والقمحالزيتونوزيت

.قبرصالتركيةالقواتغزتام749سنةوفي

الشمالفيقبرصيتركيقسمإلىنيقوسياوانقسمت

الحكومةمكاتبوتقع.الجنوبفىقبرصييونانيوقسم

الجنوبي.القسمفىاشئيسية

للكنيسةمجالصنيقيةمجامع.مجامعفلقية،

غربىشمالالآن)تقع،نيقيةفىتعقدكانتالنصرانية

تركيا(.

قبلمنالانعقادإلىدعيقدالأولالمجلسوكان

الخلافاتلحسمم325سنةفيالكبيرقسطخطينالإمبراطور

آريوس،وكان.الثالوثحولالآريوسيةألاراءسببتهاالتي

جوهرمنليسالمسيحأنيعتقدالإسكندريةمنقسيحي!وهو

نأأعلنالذينيقيةبقانونعرفماالمجلساعتنة!وقد.الله

كذلكالمجلسوحددالجوهر.نفسهماالإلهوالمسيحالنه

بعيديحتفلكانالمناطقبعضوفي.الفصحعيدموعد

مناطقوفي.نفسهاليهوديالفصحعيديومفيالفصح

التالى.اللاحديومبهيحتفلكانأخرى

النصرانيةالعقيدةقواعدنيقيةعقيدةلخصوقد

"قانونبعدقواعدأقدمثانيوهى.الوقتذلكفيالرئيسية

الشكلفيالبدايةفياعتمادهاتموقدالنصرانى"الإيمان

بعد.فيماتنقيتهاتمتولكن،التالى

خالق،الجلالذيالأبواحد،إلهفينعتقد)نحن

الله،ابنعيسىوأحد،سيدوفي،وخفىظاهرشىءكل

فير،منونورإلىمنإل،الأبمما!ةمنأنهبمعنى،اللهومن

مادةمنفهو،صنعهمنوليسمادتهمنإلهمنخالصإله

ومنأجلنامنوالذيالسماء،فىشيءكلصنعالذيالله

الإنسانوجعلالبشريةوصةإلطيعةنزلخلاصناأجل

إلىوعاد،الثالثاليومفيصعدثمالعقوبةتحملعلىيكره

،والآخرةالدنيافيليحكمثانيةلناوسيعودالسماوات

(.القدسبالروخونؤمن

الذيالإنجيلفينزلتكماالنصرانيةهيهذهوليست

فيماالنصارىحرفهالذيالإنجيلصورةهىبل،يحرفلم

إلىتدعومريمابنعيسىبهاجاءكماوالنصرانيةبعد.

تغلوالاالكتابأهليا):تعالىقال.تثليثهإلىلاألدهتوحيد

ابنعيسىالمسيحإنماالحقإلااللهعلىتقولواولادينكمفي

باللهفآمنوامنهوروحمريمإلىألقاهاوكلمتهاللهرسولمريم

واحدإلهاللهإنمالكمخلراانتهوا6ئةنالقولواولاورسله

الأرضفيوماالسمواتفيمالهولدلهيكونأنسبحانه

المصيحأنتعالىاللهبلطثم.أ7أالنساء:وكيلا!باللهوكفى

يستنكفلن):تعالىقولهفيوذلكإلها.وليصاللهعبد

يسلنكفومنالمقربونالملائكةولاللهعبدايكونأنالمسيح

.721السماء؟جميغا!إليهفسيحشرهمويستكبرعبادتهعن

محطم؟الفصحعيد،الأريوسية:أيضاأنظر

التثليث.بمالأيقونات
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جوارانيكا

حيثمنالوسطىأمريكادولأكبرفيكارا!جوا

الكاريبي.البحرإلىالهادئالمحيطمنتمتدوهي،المساحة

خصبةمنطقةفيالبلادسكانأخماسثلاثةحوالييعيش

ماناجواتوجدالمنطقةهذهوفي.الهادئالمحيطعلىتطل

فيها.مدينةوأكبرنيكاراجواعاصمة

وأسبانية.هنديةأصولإلىالنيكاراجويينغالبيةيعود

الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفيالأسبانيونبدألقد

علىأطلقواوقدبنيكاراجوا.الانيعرفماإلىبالوصول

وكان،وقبيلتههوهناكيعيع!كانهنديزعيماسمالبلد

نيكاراو.يدعىمنهماكل

والتقاليدبالعاداتالنيكاراجويالحياةنظامامتزج

الاخرينالهنودغالبيةحياةشأنذلكفيشأنه،الأسبانية

مجموعاتبضعنيكاراجوافيالانوتوجدنيكاراجوا.فى

التقليدية.الحياةأنماطتتبعلاتزالهندية

فيللدخلالرئيسيينالمصدرينوالقطنالبنويعتبر

المحيطعلىالمطلةالمنطقةفيزراعتهماوتجرينيكاراجوا،

ويقطن.الوسطىالمرتفعاتوفينيكارجواغربىفىالهادئ

الكثيفةبالغاباتالمكسوالكاريبيالإقليمالسكانمنقلة

البلاد.منالشرقيالجزءفى

الحكمنظام

معالشعبينتخبهرئيسنيكاراجواحكومةيرأس

الرئيسويقوم.الوطنيةالجمعيةتسمىتشريعيةهيئة

مهامتنفيذفىيساعدهالذيالوزراءمجلسبتعيين

الحكم.

السكان

)مستيزو(المولدينمنهمالنيكاراجويينغالبيةإن

نظامويشبه.وهنديأبيضأصلينمنالمولودونوهم

أصولمنالأمريكيينحياةنظامماحدإلى،العامحياتهم

معظمويتبع.الوسطىأمريكابلدانفيأسبانية

اللغةويتكلمونالكاثوليكيةالكنيسةالنيكاراجويين

فيالهنديةألمجموعاتمنقليلوهناك.الأسبانية

الخاصةبلغاتهاتتحدثعامبوجه،تزالماالتينيكاراجوا

الكاريبية.المنطقةفيالحياةفيالتقليديةأساليبهاوتتبع

بعضتورطالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي

الأنصارمعللحكومةمعاديةأنشطةفيالهنودهؤلاء

الحدودعبرمقرهمجعلواالذينسوموزالعائلةالسابقين

بعضبنقلالحكومةقامتلذلكونتيجةهندورأس،في

مناطقإلىالحدودقربمواطنهممنالهنديةالجماعات

إلىبالعودةللهنودسمحوقدالبلاد.داخلفىواقعة

الكاريبيةالمنطقةفيوتوجد.ام859عامفيموطنهم

تتبعمختلطةسوداء-وهنديةسوداء،جالياتعدة

واسئ.نطاقعلىالهنديةوالتقاليدالعادات

الفقراءالمزارعينمنهمنيكاراجواشعبثلثحواليإن

،الهادئالمحيطعلىالمطلةالمنطقةفيالموجودينمنوكثير
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تعاونية،مزأرعفيأو،الخاصةمزارعهمفىيعملون،فلاحون

.كبرىخاصةمزارعأو،حكوميةمزارعفيأو

بيوتفيالدافئةالمناطقفيالزراعيونالعماليعيش

المناطقفيأما.معدنيةبصفائحأوالنخيلبسعفمسقوفة

بيوتفىالمزأرعونفيعيشالوسطىالمرتفعاتفىالباردة

منوالسودالهنودويعيش)القرميد(.بالبلاطمسقوفةطينية

مزارعزراعةعلىرئيسيةبصورةالكاريبىالإقليمسكان

التعدين.أوالأشجار،قطعأو،السمكصيدأو،صغيرة

الأطفالعلىالنيكاراجويالقانونيفرض.التعليم

.21إلى6سنمنبالمدارسالالتحاق

نصفحواليإلاام089عامقبلبالمدارسيكنلم

لأنغالباالمدنفىيعيشونكانوأومعظمهمالبلاد،أطفال

وكانت،المدارسمنالكافيالعددتملكتكنلمالدولة

علىمدارسفيهاتوجدلاريفيةمناطقعدةهناك

المئاتببناءالوقتذلكمنذقامتالدولةلكن.الإطلاق

الريفية.المدارسمن

الأميةعلىناجحةحملةبشنأيضاالدولةقامتكما

.الشبابالمتطوعونالمعلمونرئيسيةبصورةتزعمها

وجامعة.جامعاتثلاثنيكاراجوافيتوجد

أقدمهيماناجواوفىليونمنكلفيالوطنيةنيكاراجوا

وتضمام281فيتأسستوقد.الجامعاتهذهوأكبر

طالب.000.22منأكثر

حوالطنيكاراجواسكانعدديبدغ.السكانعدد

%3بنسبةالسكانعددويتزايد.نسمة0002956.4

موجزةحقائق

.جواناما:صمةالعا

الأسبانية.:الرسميةاللغة

شمالأ-جسوبا:المسافاتأطول.2كم000.031:ا!لساحة

:الهادئ:الساحلينامتداد.كم784:-غرباوشرقا،كم274

كم.874:لكاريميا،كم643

حبالفىالبحرسطحمستوىفوقم4382:ارتفاعأعلى:الارتفاع

المحاديالبحرسطهحمستوى:ارتفاعوأقلإيراللا،كوردسرا

للساحل.

سسمة،4..000956:ام699تقديرالسكانعدد:السكان

.أم199عامتقديراتحعسب2اكمنسمة35الس!طنيةوالكثافة

عددوكادالأريا!.في37%و،المدنفي%63ةالسكانيالتوزيع

1)529.877أم(719)عامإحصاءحسبنيكاراجواسكاد

(م1002)عامفيالسكارعدديكونأنويقدرنسمة

نسمة.315..0003

والموز،،المتاميةوالدرةوالقط!،،البن:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الأبقاروتربية.السكروقص!،السمسمووالأرز،والفاصوليا،

.توالمشرولا،يةلأعذوا،والمنسوجات،الملاب!:عةلصناا

النقود.انظر:)كوردوبا(.قرطبة:الأساسيةالوحدةالنقود:

تقعنيكاراحوا.مدنوأكبرالرئيسيالتحاريوالمركزالعاصمةماناجوا

سكاراجوا.عربفي

عامفيتبيهتمنيكاراجواعلم

الإداريةالمناطقعلممنأم809

هذاوكان.الوسطىلأمريكاالمتحدة

عشرالتاسعالقرنأوائلفىألاتحاد

دولوأربعنيكاراجوامىيتألص

.أخرى

للدولة.الرسميالشعار

للدولةالرسمىالشعاريظهر

البراكينترمز.العلمعلى

الوسطى،أمريكالاتحاد

قزحوقوسللمساواةوالمثلت

للحرية.والقبعة،للسلام

هسدوراسبيروتقع،الوسوأمريكا!ىدولةأكبرنيكاراجصا

ريكا.وكوستا

،لىأ/"%بز،-لأع!+ءءءدآلو!"6حلحد3أايماطلسيالمحيص

33-؟إلمكسيكخليجيالأاجزرا

2لسر،رومذار-.-،أ-!**

----3ءأس---!ص-طش!س!؟--*-ص

المثمم!-8-دا!أىجمهورله

ث!دبر.-،.لموللعو!تجيور-- !صح!!3!،زوبليزه!ل!ر!+إ-ثام!ءالكاريبي---اليجر

لاتيما-!لم-!مم!س-ص--لأ/-*آ

فممالىا؟إلمملعاا!جم!ووهرو،لأا*كس!!خ!-تممءفأدبدص

كاأم!ا!+!تؤء-ربكا!كلر،أأإأ-----ك!حروا!ك!اد،حمير

ايهإيرئىإلمجبإ
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فنيكاراجواأرأقاليم

بتشجيعالدولةتقومالزيادةهذهضغطولتخفيفممنويا.

بالقروضالهادئالمحيطعلىالمطلةالمنطقةسكان

منأخرىمناطقإلىالنزوحأجلمنالأخرىوالمساعدات

تضمالهادئالمحيطعلىالمطلةالمنطقةتزالوماالبلاد.

منكثيراأنرغمنيكاراجوالمسكانأخماسثلاثةحوالي

المرتفعاتمنالشماليةالمناطقإلىنزحواقدالناس

الوسطى.

يزيدمامنهاكلتضممدنثمانينيكاراجوافيتوجد

سكانهاعددترتيبحعسبالمدن.نسمة000.02على

وماسايا،وجرانادا،،وليون،ماناجوا:هيتنازلياترتيبامرتبة

نظر:ا.وهينوتيب،ستيليوا،لباغاتاوما،يغاندوتشينا

.ادناجرا؟ليون،جواناما

والمناخالسطح

-إقليمأ:هيطبيعةأقاليمثلاثةمننيكاراجواتتكون

3-الإقليم.الوسطىالمرتفعاتإقليم2-الهادئالمحيط

استوائيالغالبفىفهوالمناخإلىبالنسبةأما.الكاريبي

لاخر.إقليممنتحباين

منممتدمنخفضإقليموهو.الهادئالمحيطإقليم

الإقليمهذافىوتوجدكوستاريكا.إلىهندوراس

بحيرةوتوجد.نشطبعضهابراكينعدةالمنخفض

والجزءالأوسطالجزءفينيكاراجواوبحيرةماناجوا

المحيطساحلبمحاذاةوترتفع.الإقليمهذامنالجنوبى

أكبرتوجد.مهـ19إلىارتفاعهايصلجبالالهادئ

المحيطإقليمفىالكبيرةالمزارعمنوكثيرنيكاراجوامدن

.الهادئ

فيالمناطقوأبردأعلى.الوسطىالمرتفعاتإقليم

م438.2ارتفاعهيبلغاسماتحمللاقمةوهونيكاراجوا.

كوردييراجبالسلسلةويمكللىالبحر،سطحفوق

المنطقة.فىالمنحدراتمعظمالغاباتتغصإيزابللا.

.الجبالبينسحيقةوديانوتوجد

المطرمنسم025علىيزيدماالمناطقبعضتتلقى

.مزارعفيالسكانيعيشجفافاالأكثرالمناطقوفىسنوئا.

فإنالهادئالمحيطعلىالمطلالإقليمفيالأمرهوكما

مايوشهرفيالوسطىالمرتفعاتفييبدأالممطرالفصل

الحرارةدرجاتمعدلاتتتراوحكمانوفمبر.حتىويستمر

م.52وأ61بينما

المرتفعاتبعضفيه،منبسطسهل.الكاريبىالإقليم

السهلهذافيويجري.الغربنحواتجهناكلماترتفعالتي

الوسطى.المرتفعاتفيتظهرالتيالأنهارمنالعديد

نيكاراجويونأطفال

المرتفعاتدىبيتهمخارح

وعالبية.الوسص

أصولسالنيكاراحوين

بيضاءمختلطةعرقية

علىويعتمدون.وهندية

الزراعة.



جوارانيكا63،

علىللزراعةالصالحةالوحيدةالأراضيوتوجد

الأمطارعلىتعتمدالتيالغاباتوتغطيالأنهار.ضفاف

غاباتفيهامراعالشمالإلىوهناك.الإقليممعظم

مقابلالصغيرةالجزرمنعددوهناكوالصخوبر.النخيل

الساحل.

الإقليمإصابةفيالشرقيةالتجاريةالرياحتسهم

أسذياالمطرمنسم42.قدرهسنويبمعدلالكاريبي

هذافيالحرارةدرجاتومتوسط.العامطواليسقط

.م27هوالإقليم

لاقتصادا

تربتهافيلنيكاراجواالرئيسىالطيعيالموردش!ثل

يسهمحيثالهادئالمحيطإقليمافىالموجودةالخصبة

الخمموبة.عاليةالتربةهذهجعلفىالبركانيالرماد

الأراضىأنمع،الرئيسيالاقتصاديالنشاطهيوالزراعة

السطح.مساحةمن%أ.نسبةإلاتشكللاالزراعية

للنحاسالطبيعيةالتراكماتبعضنيكاراجواتمتلك

منصغيراجزءاإلايوفرلاالتعدينلكن،والفضةوالذهب

نصفحواليالطبيعيةالغاباتوتغطيالبلاد.دخل
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المناجممعظمتملكالأجنبيةالشركاتكانتوقد.اليابسة

.أم979عامقبلوالغابات

ومنعليها.تسيطروالحكومةالوقتذلكومنذ

العديدةالأنهارمنالرخيصةالكهربائيةالطاقةتوفيرالممكن

أستغلاله.تمفقطمنهاالقليللكن،الوسطىالمرتفعاتفي

تصديرمننيكاراجوافيالدخلمعظميأتي.الزراعة

المحاصيل.أغلىهماوالبنفالقطن.الزراعيةالمنتجات

المحيطعلىالمطلةالمنخفضةالمناطقفيالقطنزراعةوتجري

الوسطىالمرتفعاتمنكلفيالبنزراعةتتمبينما،الهادئ

زراعةهناكتجرىكما.الهادئالمحيطعلىالمطلةوالمنطقة

السكر.قصب

والأرز.الموز،الأخرىالزراعيةالصادراتوتشمل

فيللامشهلاكيزرعالذيالرئيسىالغذاءهووالأرز

المناطق،جميعفيوالبقولالشاميةالذرةوتزرعنيكاراجوا.

وفي.الوسطىالمرتفعاتفيرئيسيةبصورةتتركزولكنها

الشاميةالذرةزراعةبتشجيعالحكومةقامتام849عام

المطلةالمنطقةفىالحدشةالواسعةالخاصةالمزارعفيوالبقول

.الهادئالمحيطعلى

نيكاراجوأ،فيالصناعيالمركزماناجواتعتبر.التصنيع

وكماالبلاد.فيالكهربائيةالطاقةمعظمتوليد!محيث

المنتجاتفإن،الوسسطىأمريكادولمعظمفىالحالهو

والملابس،،والمشروبات،المصنعةالأغذيةهيالرئيسية

الإسمنت،الأخرىالمنتجاتوتشمل.والمنسوجات

ني!صاراحوادخلمعظميأتينيكاراحوا.ميناءفيالموزيشحنونعمال

وقص!،والقطن،والبنالموز،وتاتسمل،الزراعيةالمنتحاتصادراتمن

لأرز.واالسكر،

،والبترولالجلد،منالمصنوعةوالبضائعوالسجاد،

ثلثحواليالحكومةوتملك.الخامالصناعةوأخشاب

هذهباقيملكيةتعودبينما.النيكاراجويةالتصنيعشركات

الاجنبيةالشركاتوتمتلك.الخاصالقطاعإلىالشركات

السبعينياتأواخرمنذالتصنيعتراجعوقدربعها.حوالي

نيكاراجوا.فىالعشرينالقرنمن

والتجزئةالجملةتحارةتشكل.الخدميةالصناعات

أنواعوأهمنيكاراجوا.فيالرئيسيةالخدماتأنشطة

ذلكويلى.الزراعيةالمنتجاتتسويقهوالبلادفيالتجارة

الانشطةبقيةوتشمل.الحكوميةالأنشطةالأهميةفي

والنقل،،والعقارات،والتأمينالتمويلالاقتصادية

علىالنيكاراجويةالحكومةوتسيطر.والمرأفق،والاتممالات

والتأمين.المصرفيةاللأعمال

الرئيسييهىالشركاءبينمن.الخارجيةالتجارة

السوفييتيوالاتحادالمكسيكالتجارةمجالفيلنيكاراجوا

وتنتحسبأوروبا.غربمندولوعدة،واليابان)سابقا(،

وهو،الوسطىأمريكافيالمشتركةالسوقإلىنيكاراجوا

.دولخمسمناقتصادياتحاد

الطرقبعضنيكاراجواتملك.والمواصلاتالنقل

الطريقويعتبر.الهادئالمحيطإقليمفيوخاصة،الجيدة

البلاد.فيالرئيسيالطريقهوأمريكانباناسمريع

الوصوللايمكنالمأهولةالمناطقمنكثيرالأنونظرا

التيوالعرباتالبغاليستخدمونالناسفإنبالسيارةإليها

واحدةلمميارةحوالىنيكاراجوافييوجد.الثيرانتجرها

الحديدية،السككبعضوهناك.نسمة001لكل

يوجدكما.الهادئالمحيطعلىالمطلةالمنطقةفيوجميعها

دولي.مطارماناجوافي

صحف،عدةنيكاراجوافيتوجد.الاتصالات

وهيوباريكاداماناجوافىدياريووالنيغيولابرينساأكبرها

خدمةوتقتصر.الوطنيةالساندينيستاتحريرجبهةصحيفة

علىالحكومةتديرهاالتيوالهاتفوالبرقالبريدشبكات

وجميعالبلادفيالإذاعةمحطاتتداربينمافقط.المدن

الشعب.قبلمنالتلفازقنوات

تاريخيةنبذة

تاريخمن،القليلسوىيعرفلا.الهنديالعهد

القرنأوائلفىإليهاالأسبانيينوصولقبلنيكاراجوا،

منمتعاقبةمجموعةقامتلقد.الميلاديعشرالسادس

المحيطعلىالمطلةالمنطقةباحتلالالهنديةالحكومات

هؤلاءأنبالذكروالجدير.الوسطىوالمرتفعاتالهادئ

متطورةأسواقلديهموكانت،المحصنةالمدنأنشأواالهنود

بالنسبةأما.الرقيقشملالاجتماعيةللطبقاتونظام،للغاية
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هنديةمجتمعاتجنباتهفيعاشتفقدالكاريبىللإقليم

تطورأ.أقل

ماإلىكولمبوسكريستوفروصل.الاستعماريالعهد

ملكيتهاوأعلنأم205عامفىبنيكاراجواالانيعرف

باستكشافبنمامنأسبانيةحملةقامتوقدلأسبانيا.

عمدوقد.ام522عامالهادئالمحيطعلىالمطلةالمنطقة

فىيعيشونكانواالذينالنيكاراجويينالهنودمنكثير

أخرىحملةوصلتثم.الكاثوليكيةالطائفةإلىالمنطقة

خضعتأم057عاموفي.ام524عامفيبنمامن

وهيجواتيمالابمحكمةعرفمالسيطرةنيكاراجوا

"شيوخأسبانمديرينأوقضاةمنمؤلفةعليامحكمة

".مسنين

علىالمطلةنيكاراجواسوأحلباستكشافالأسبانقام

القرنينوفي.هناكيستقروالملكنهماالكاريبيالبحر

وخاصة،آخرونأوروبيونقامعشروالثامنعشرالسابع

وكادلاخر.وقتمنالمنطقةتلكباحتلالالإنجليز،

مخابئيمتلكونوالفرنيسونوالهولنديونالإنجليزالقراصنة

كانكما.الكاريبيفيالمبحرينالأسبانيينويهاجمونهناك

إلىالواقعةألاسبانيةالمدنبغزويقومونأيضاالقراصنة

هنودعلىالإنجليزسيطرعشرالثامنالقرنوفي.الغرب

عنبريطانياتنازلتوقد.الكاريبيالساحلعلىموسكيتو

القرنأواسطفىنيكاراجوالصالحالمنطقةعلىسيطرتها

الأمري!سة.المتحدةمإلولاياتاتفاقيةبموجبعشرالتاسع

دولبقيةوكذلكنيكاراجواأعلنت.الاستقلال

لمسبتمبرمنعشرالخامسفياستقلالهاالوسطىأمريكا

منجزءابعدفيمانيكاراجواوأصبحتأم.821

أم823عامعنهاانفصلتلكنها،المكسيكيةالإمبراطورية

الاتحادهذااتبعوقد.الوسطىأمريكامناطقاتحادوشكلت

أقرتفقد.متحررةوسياسيةاقتصاديةسياساتعموما

الإنسانحقودتىمختلف!المثالسبيلعلىالأعضاءالدول

والكنيسةالأقوياءللنبلاءالخاصةالحقوقوانهت

الكاثوليكية.

مختلفة،ضغوطتأثيرتحتيتفككالاتحادهذابدأ

ورجالالمحافظينالأراضيملاكبذلهاالتيالجهودشملت

القديمة.امتيازاتهملاستعادةالدين

الاتحاد.عننيكاراجواتخلت،أم838عاموفي

المركزليونبينكبيرنزاعالوقتذلكفينشأقدوكان

المدينتانهاتانتصارعتوقد.المحافظةوجراناداالمتحرر

.مراتعدةالقتالواندلعنيكاراجواعلىللسيطرة

السمكريالمغامرووكروليممنليونأحرارطلب

معووكروصلأم855عاموفى،مساعدتهمالأمريكي

مباغت.هجومفيجراناداعلىواستولىأتباعهمنعصبة

فيالحكمعلىاستولىالأحرار،يساعدأنمنبدلألكنه

والمحافظونالأحرارتحالفالتاليالعاموفي.أمء68عام

البلاد.كطووكروطردوأ

كانت.ونيكاراجواالأمريكيةالمتحدةالولايات

قناةبناءتعتزم-عديدةسنواتمدىعلى-المتحدةالولايات

وفى.والهادئالأطلسيالمحيطينبينلتربطنيكاراجواعبر

زيلاياسانتوسخوزيهنيكاراجوارئيسفرضأم109عام

منطقةفىالمتحدةالولاياتامتيازاتعلىمعينةقيودا

القيود،هذهالمتحدةالولاياتتقبلولم.المقترحةنيكاراجوا

زيلاياهددثم.للقناةموقعالتكونبنماإلىاهتمامهاوحولت

.المتحدةللولاياتمنافسةدولةإلىالقناةفىالامتيازاتببيع

معالمبرمةللعقودبالغائهوذلكالضغطمنمزيدامارسك!ا

.المتحدةالولاياتفيالشركاتمنعدد

الحاكمزيلاياضدثورةاندلعتام909عاموفى

إلىالمتحدةالولاياتوقوفبعدمنصبهمنوعزل،الصارم

الأمريكيةالمصارفبدأتأم119عاموفيالثوار.جانب

منحتهااتفاقياتبمقتضىنيكاراجواإلىالقروضتقدم

عامفيالديونوفاءتمأنإلىتمويلهاعلىالسيطرة

فيبالنزولالأمريكيةالبحريةمشاةقاموقد.أم259

عارضتالتيالقوىلقمعوذلكام219عامنيكاراجوا

بصورةنيكاراجوافىهؤلاءبقيوقد.الأمريكيةالسيطرة

مصالحلحمايةوذلكام339عامحتىتقريئامستمرة

.ألانتخاباتعلىوالإشرافالمتحدةالولايات

الجنراليقودهمكانالذينالثواربعضحاوللقد

مغادرةعلىالأمريكيةالقواتإجبارساندينوسيزرأوغستو

بالعديدأم339وأم279عاميبينوقاموانيكاراجوا.

مخابئمهمفيالأمريكيةالبحريةمشاةعلىالغاراتمن

جيهشاالمتحدةالولاياتدربتوقد.الجبالفيالواقعة

لمساعدة،الوطنيالحرساسمعليهأطلقجديدانيكاراجويا

رئيساجارسياسوموزاأناستاسيوأصبحوقد.البحريةمشاة

وبعدأم349عاموفي.أم33!عامالوطنيللحرس

الحرسمنأعضاءسوموزاكلفالبحريةمشاةرحيل

ساندينو.باغتيالالوطني

خوانالرئيسسوموزاأجبر.السوموزيالعهد

سوموزاوأصبح.م3691عامالاممتقالةعلىساكاسا

بعدالتاليالعامفيرئيساساكاسا،أخيابنكانالذي

حكماحكموقدفيها.الوحيدالمرشحهوكانانشخابات

لنفسهكبرىواقتصاديةسياسيةقوةوأقامدكتاتوريا

ولأسرته.

أسرةتولتأم979عاموحتىأم379عامومنذ

لمنصبأعضائهاأحدبتقلدإمانيكاراجواحكمسوموزا

اغتيالتم.الحكومةوراءالحقيقيةالقوةباعتبارهاأوالرئاسة
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ما37!عامممذنيكاراجواحكومةعلىمسيطرتسوموزااسرة

اليصن،منالثانيجار!سيا،سوموزاأداستامميو.أم979عاموحتى

سوموزاانامشاسيووولداه.أم659وحتىام379منذحكم

منهماكلصار،اليمينإلىسوموزا،ولويساليسار،إلى،دببايلى

ليكاراجوا.ؤديسا

ابنهللبلادرئيساوخلفه،ام569عامسوموزاأناستاسيو

.ام639عامحتىالرئاسةفيلويسوبقى.لويسالأكبر

عامفيالرئاسةإلىديبايليسوموزاأناستاسيوأخوهووصل

التعاونفيراغبينعامبشكلالسوموزيونكان.ام679

الأمريكية.الحكومةمنالدعموتلقواالمتحدةمإلولايات

الأسرةحكمظلفيالسياسىالاممتقرارساهم

ساعدمما،الأمريكيةالاستثماراتاجتذابفيالسوموزية

البالغراماطريقبناءتموقدنيكاراجوا.اقتصادتوسعةعلى

منبمساعدةام89و.أم689عاميبينكم257طوله

بينالربطعلىالطريقهذاساعدوقد.المتحدةالولايات

فىنيكاراجوا.فيالكاريبىوالبحرالهادئالمحيطسوأحل

حوالىفيهقتلنيكاراجوافىزلزالحدثام729عام

تمثمماناجوأ.منكبيراجزءادمروقد.نسمة00052

عامحدثكما.الزلزالموقعقربالمدينةبناءإعادة

بتحويلديبايلىسوموزاأناستامميوالرئيسقامأنأم729

ظللكنه.مدنىسياسيمجلسإلىالرسميةالسلطة

الوطني.للحرسرئيسابصفتهالكواليسوراءمنيحكم

لمدةللبلادرئيساسوموزاانتخابجرىأم749عاموفى

مشوات.ست

علىالنطاقواسعةاحتجاجاتبدأتالثوار.انتصار

العشرينالقرنمنالسبعينياتأواسطفيسوموزاحكم

منصبه،عنبتنحيتهسوموزاخصومطالبوقد.الميلادي

تحريرجبهةإلىينتمونخصومهمنالكثيروأنخاصة

تشكلالوقتذلكفىكانتالتيالوطنيةالساندينيستا

سيزرأوغستوباسمالجماعةسميتوقد.عصاباتجماعة

السياسيةالجماعاتمنالعديدانضموقدساندينو

وفي.سوموزاضدالساندينيستيينإلىالأخرىوالاقتصادية

إلىوالحكومةالثواربينالناشبالصراعتحولام789عام

عاممنيوليوشمهرفيالحربالثوارربحوقد.أهليةحرب

والرحيلالاستقالةعلىسوموزاالرئيسوأرغموا،ام979

تمأم089عاموفى.جديدةحكومةكونواثمالبلاد.عن

.باراجوايفىسوموزااكتيال

بزعامةالجديدةالحكومةتولت.الحديثةالتطورات

فيهابماللاقتصادالرئيسيةالجوانبالساندينيستيين

والتعدين.،والتأمينالمصرفيةوالأعمال،الزراعيةالصادرات

العامةالملكيةمنمزيجاكانالاقتصاديالنظاملكن

صممتعديدةسياساتالحكومةتبنتوقد.والخاصة

كثيراتضررالذيالاقتصادوتحسينالفقراءلمساعدة

بعدالاقتصاديالانتعاشلكن.الأهليةالحرببأسباب

منيعانينيكاراجواشعبوبقىبطئا،كانالحرب

.الصعوبات

الميلاديالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي

السياسةبشأنللساندينيستب،داخليةمعارضةنشأت

قامتام819عاموفي.المقبلالحكمونظامالاقتصادية

فيالثواربتزويدنيكاراجوااتهمتالتىالمتحدةالولايات

هذاعنالعونبق!ع،بالسلاحالوسطىأمريكابلدانبقية

الوطنيالحرسفىسابقونأعضاءقامالعامذلكوفيالبلد.

قواعدهممنانطلاقاهجماتبشنوغيرهمالسوموزي

الحكومةأعلنتذلكعلىوردا.هندوراسفيالحدودعبر

قواتهالبناءحملةوشنتالطوارئحالةالنيكاراجوية

العسكرية.

خصوممنالافعدةقامام،839عامفي

قتالونشبنيكاراجوا،شرقشمالبغزوالساندينيستيين

فيالحكوميةوالقواتبالكونترا،المعروفينالغزاةبين

قدمتوقد.الأرواحمنالعديدإزهاقإلىأدىنيكاراجوا

تلقتبينماالكونترا،ثوارإلىالماليالعونالمتحدةالولايات

وكوباالسوفييتيالاتحادمنالمساعدةالنيكارأجويةالحكومة

.أخرىودولالغربيةأوروباودول

لحكومةرئيساسافيدراأورتيجاخوزيهدانيالأصبح

عاموفي.دانيالأورتيجاانظر:.الثوريةالسانديخيستا

الرئيساتهموقدلنيكاراجوا.رئيساانتخابهتمأم849

أقاموابأنهمالساندينيستيينريجانرونالدالأمريكي

للمتمردينالعونيقدمونكانواوأنهمشيوعيةديكتاتورية

،ام839أواخروفى.الوسطىبأمريكاالأخرىالدولفي

الكونتراثوارالمتحدةالولاياتساعدت،ام849وأوائل

ريجانفرضوقد.النيكاراجويةالمرافقفىالألغامزرعفى

معالمتحدةالولاياتتجارةعلىحظرام8591عام
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أكبرالمتحدةالولاياتكانتالحظروقبل.نيكاراجوا

لني!ساراجوا.تجاريشريك

علىالمتحدةالولاياتفيالناسبعضاعترض

الثمانينياتوفىالكونترا،لثوارالأمري!صةالماليةالمساعدة

يصوتالأمريكىالشيوخمجلسكانالعشرينالقرنمن

.ضدهوأحياناللثوارالمساعداتمنالمزيدتقديممعأحيانا

بعد-الدوليةالعدلمحكمةتوصلتأم869عامفي

نأإلى-ني!صاراجوامنالمقدمةالشكاوىفىالنظر

حينقانونيةغيربصورةتتصرفكانتالمتحدةالولايات

وتقديمالنيكاراجويةبالموانئالأأخامزرععلىساعدت

قبولالأمريكيونالمسؤولونرفضوقدالكونترا.إلىالعون

الأمر.هذاإليهانتهىما

بالصدمةالمتحدةالولاياتفيالحرالعامالرأيأصيب

فيريجانالرئيسحكومةفيالمسؤولنقياماكتشافهلدى

إلىسراالأمريكىالسلاحببيعأم869وأم859عامي

أحدثتوقدالكونترا.تمويلفيثمنهوا!متخدامهمإيران

إدارةفيهزةكونترا-إيرانبفضيحةعرفتالتيالفضيحة

.ريجان

بينمفاوضاتجرتأم889مارسفي

وقدالنار.إطلاقلوقفال!صنتراوثوارالعساندينيمستيين

لمأنهورغم.خلافاتهمحلعلىللعملمحادثاتأجروا

عقبأغتالاحدةخفتفقداتفاقإلىالتوصلىيتما

رفضتأنبعدجديدمننشبالقتاللكن.المحادثات

أكتوبر31لعدماإلىالنارإطلاقوقفتجديدالحكومة

.أم989

تمأم099فبرايرفيجرتالتيالانتخاباتوفي

وهي،لنيكاراجوارئيساشاموروديباريوسفيولتاانتخاب

41منمؤلفةمجموعةوهو-الوطنىالمعارضةاتحادمن

توارمعالح!صمةوقعتوقد-للساندينينستيةمعارضاحزبا

إبريلشهرفيالنارإطلاقلوقفاتفاقعلىالكونترا

قواتكانتحتىأم099يونيوشهريأتولم.أم099

تسريحها.تمقدالكونترا

الحظرالمتحدةالولاياتأنهتشاموروانتخاببعد

حكومةلكننيكاراجوا.علىفرضتهالذيالتجاري

منها،حادةاقتصاديةمشاكلتواجهظلتشامورو

شملتوقد.الصناعيالاداءوسوءالمرتم!الماليالتضخم

تكاليفالمشاكلهذهإحداثفيأسهمتالتيالعوامل

أحدثتهاالتيوالأضراروالكونتراالساندلنيستيينلينالحرب

والتعليم،اصحةابرامجعلىالحكوميالإنفاقوارتفاع

02وفيالبلاد.فيوالأجنبيالوطنيالاستثماروانعدام

الاتحادحزبعنأليمانأرنولدوانتخب،أم699أكتولر

المرةوهي،لمشواتستلفترةللبلادرئيسالمحافظالليبرالي

بينالسلطةفيهاتنقلالتيتاربني!طراجوافيالأولى

.مباشرةانتخابهماتمديمقراطيتينحكومتين

المودموعةفيصلةذاتمقالات

ساحلموس!جتو،سشاريوأحارسيا،سوموراالوس!ىأمري!!ا

لحيرةسكاراحوا،ديباريوسفيولاشامورو،المتحدةالأم

ليوننيالدا،أورتيحا

جوالامالاداحرا

الموضوعصرعا

الحكمنظام-أ

السكان-2

السكانعدد!-التعليه-أ

والجاخالسطح-3

الكاريبيالإقليمحالهادئالمحيصأإقليم

الوسوالمرتمعاتإقلي!-ل!

لاقتصادا-4

الخارحيةالتحارة-دشراعةا-أ

والمواصلاتالنقلهـ-اضصنيرا-!

الاتصالاتوالحدميةالصماعاتخ

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

اسمها؟علىني!صاراجواحصلتكيرو

نيكاراحوا؟لدحلالرئيسىالمصدرما2

،أم379عامم!ني!!اراحواعلىسيطرتالتياالأسرةاسمما-3

؟أم!79وحتى

السكاد؟كثافةحيتم!نيكاراجواأحراءأكرما4

أغردافىليكاراحوافيالسلط!علىتصارعتااللتانالمديتانما-5

؟الميلاديعمتحرالتاسع

ني!!اراحوا؟فىالرئيسيةالص!اعيةالمشحاتما6

بحصوبةالهادئالمحيطعليالمطهلالإقليمترسةتتميرلمادا-7

خاصة؟

ديكاراجوا؟حكمتالتيالعل!المحكمةما8

نيكاراجوا؟قيحامعةوأكبرأقلىمما-9

غربينيكاراجوابحيرةتقع.يحدرةئيكاراجوا،

ألمحيطشرقيكمأ9بنحوتقدرمسافةعلىنيكارجوا،

الكاريبي.البحرغربيكمأ13مسافةوعلى،الهادئ

أكم54طولهاويبلغ2كم7لأ259مساحةالبحيرةتغطي

داخلتقعكبيرةجزرعدةوهناك.كم63وعرضها

.البحيرة

فيماناجواببحيرةنيكاراجوابحيرةتيبيتابانهرويرلط

.أصشمالا

-191)3ملهاوسريتشارد،نيكسون

المتحدةللولاياتوالثلاثونالسابمالرئيسام(.499
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ال!طلاقعلىالوحيدالرئيسوكانام(،-749ا)969

أغسطس9فيالرئاسةتركوقد.منصبهمناستقالالذي

فيلتورطهمؤكدااتهامايواجهكانعندما،ام749عام

السياسية.ووترجيتفضيحة

كاليفورنيا،بولايةلندا،يوربافىنيكسونولد

فىبكاليفورنياوتحير،كليةفيوتخرج.المتحدةبالولايات

بدرهام،،ديوكجامعةحقوقمدرسةوفي،ام349عام

شريكاأصبحثم.ام379عامالشماليةكارولينابولاية

الخدمةإلىنيكسونامشدعاءتم.القانونيةويتيرمؤسسةفي

الثانية.العالميةالحربخلال،أم429عامفيالعسكرية

الهادئالمحيطفيبحريةجوينقلوحدةفيعملوقد

.بحريرائدإلىوترقى.ام459عامالحربنهايةحتى

فازعندماأم469عامالسياسةإلىنيكسوندخل

ضاريةحملةبعدالأمريكيالنوابمجلسفيبمقعد

وأعيد.للشيوعيةجريئامعاديابوصفهسمعتهوطدت

مرةالمجلسإلى،الجمهوريالحزبعن،نيكسونانتخاب

الشيوخمجلسفيوانتخبأم،489عامفيأخرى

دوايتللرئيسنائباوأصبح.أم059عامالأمريكي

.م1691-5391عاميبينأيزنهاور

الهدفكانأم?739أ-?969الأولىالإدارة

عاموفي.الفيتناميةالحربتسويةلنيكسونالرئيسي

منالأمريكيةالقتاليةللقواتتدريجياانسحابابدأأم969

وأيدها.بالفتنمةتعرفالسيالحمةهذهوأصبحت،فيتنام

التورطإنهاءأرادوأآخرعددالكن،الأمريكيينمنعديد

والمظاهراتالاحتجاجاتواكقسحتفورا.الأمريكي

.الحرباستمراربسببالبلاد

سنواتعدةقائماظلالذيالتوترمننيكسونخفف

السوفييتيوالاتحادالصينمنوكلالمتحدةالولاياتبين

يزورأمريكيرئيسأولأصبحأم729عاموفى.السابق

سابقاالسوفييتيالاتحادزاركما.السلطةتوليهأثناءالصين

علىالكونجرسموأفقةعلىوحصل.ام729عام

الأسلحةإنتاجمنللحدالسوفييتيةالأمريكيةالاتفاقية

لنووية.ا

يناير27فيأم?749-أم?739الثانيةايردارة

فىالاخرونوالشركاءالمتحدةالولاياتوقعتام739

فيوالشروعفوراالحربلإيقافاتفاقياتفيتنامحرب

قواتهاسحبالمتحدةالولاياتوأكملت.الأسرىتبادل

نيكسونإدارةووترجيتفضميحةأصابت.مارسفي

المركزعلىسطومننشأتوقد.ام739عامخلال

مبنىبمجمعالديمقراطىللحزبالقومىالرئيسي

غيروأفعالكولومبيا،مقاطعة،بواشنطنووترجيت

لإعادةأم729لجنةموظفوارتكبهاأخرىمشروعة

نيكسونمحاولاتأصبحتوقد.نيكسونانتخاب

ثمومن،للفضيحةالرئيسيالمحورالجرائمهذهعلىللتستر

له.الاتهامتوجيهخطوةإلى

،أم739أكتوبر01فيأجنيوالرئيعه!نائباستقال

لهعلاقةلامشروعغيرلكسبالتحقيقتحتكانبينما

فوردجيرالدنيكسونعينفقدوعليه.ووترجيتبفضيحة

نائباوأصئفوردلأجنيو.خلفابالمجلسالأقليةزعيم

.أم739ديسمبر3فىللرئيس

أمامالاتهامتوجيهلشهاداتالاستماعجلساتبدأت

نيكسونوتجاهل،ام739أكتوبرفيالقضائيةالمجلسلجنة

تسجيلهأشرطةلتسليم(قضائية)طلباتاستدعاءات

وفي.الأبيضبالبيتمكتبهفيبأحادسهالخاصةالسرية

ضداتهامتوجيهبنودبثلاثةاللجنةأوصتام،749يوليو

سلطاتهاستخداموإساءة،العدالةإعاقة:هينيكسون

وأخيرا.القضائيةللاستدعاءاتالامتثالوعدم،الرئاممية

.ام749أغسطس!5فيتسجيلاتهعننيكسونتنازل

التسترعلىوافقنيكسونأنالمسجلةألمحادثاتأثبتتوقد

لهذاونتيجة.ووترجيتسطووقوعمنأيامستةبعد

،النوابمجلسمنمؤكدلاتهاممعرضاأصبح،الدليل

.الشيوخمجلصبوساطةمنصبهمنتنحيتهثمومن

تولىقسمفوردوأدى.أغسطس9فينيكسونفاستقال

عفوانيكسونفوردمنحسبتمبر8وفي.الرئيسمنصب

رئيسا.خدمتهأثناءارتكبهاالتيالفيدراليةالجرائمكلعن

كتبعدةوكتبأم789عاممذكراتهنيكسوننشر

والخارجيةالداخليةبالسياسةتتعلقمواضيعفىأخرى

العشرين.القرنمنالثمانينياتخلال

فييستعملاللونأبيضكيميائيفلزيعنصرالئيكل

ورمزه.9658الذريووزنه28الذريورقمه.السبائك

ولاالشديدللمعانوقابلمغنطيسىوالنيكلا!ا.الكيمائى

بسهولة.لمعانهينطفئ

تشكيلهأورفيعةرقائقصورةفيالنيكلطرقويمكن

منكم325طولهسلكعملويمكن.أسلاكصورةفى

سبائكالصهمينيونأممتخدموقد.النيكلمنواحدكجم

النيكلعزلوأمكن.مشة0002منأكثرمنذالنيكل

السويديالعالميدعلىأم751سنةمرةلأولالصافي

كرونستت.اكسل

الأعمالفىالنيكليستخدم.الصناعيةالاستعمالات

وتستخدمالصدأ.لمقاومتهالكهربائيةوالتغطيةالهيكلية

احتماللتستطيعبالنيكلمغطاةطباعةألواحكثيراالمطالغ

ويكون.بالكهرلاءالطلاءانظر:الشديد.الاستعمال

أديسونهركمفيفعالةموجبةمادةالنيكلبيروكسيد



جاك،نيكلوس636

لليكلابتجةالرئيسيةالمناطق

محنوياا؟لسيكلإلتاحأطانعدد

..............رومميا

متريطر215"".

،............كدا

متريط!000291

،......ليوكاليدوليا

متريطر00013.1

.....إلدونيسيا

متريط!78لم...

،....أستراليا

متريطر00064

للصاصالمتحدةالوالأياتم!ضك!:المصدر-أم9!2سسةحك!لأرقاما

مركمفيالنيكليستعملكما(،المشحونة)البطارية

البطارية.انظر:.والنيكلالكادميوم

تفاعلاتتنشيطالهامةالنيكلاستخداماتومن

الني!وليتغيرولاالحفز.انظر:الحفز.دطريقةمعينةكيميائية

ويستخدم.استعمالهت!صارويمكنالعمليةهذهخلالنفسه

الني!صليساعدإذالهدرجةتسمىعمليةفيحفازاالنيكل

الهيدروج!تمعالاتحادعلىالعفمويةالمكوناتبعض

جامدانباتيازيتاوتنئالهدرجة.جديدةمكوناتلتكوين

الهدرجة.ان!:.للطهي

للني!!لاستعمالأكبركانربما.الحديد-النيكلسبائك

منالفلزاتهذهيحسنفهو.والصلبللحديدإضافتههو

(.التشكيل)سهلليونةأكثرالحديدويجعلوجوهعدة

فىكثيراوالنيكلالصلبممبائكالمصنعونويستخدم

.ال!لاتوأجزاءالمصفحةالألواخصناعة

،أخرىوفلزاتوالحديدالنيكلمنسبيكةالإنفار.

التمددقليلوهو.والبندولاتالأشرطةقياسفيويستخدم

حرارته.درجةتغيرأثناءوالتقلص

فىتستعملوالنحاسالنيكلمنسبيكة.مونيلمعدن

انظر:للصدأ.جداعاليةمقاومةولها.الفلزيةالرقائقصنع

مونيل.معدن

وهي،الألمانيةالفضةأيضاوتسمى.النيكلفضة

انظر:.المائدةأدواتصنعفىتستعملالنيكلمنسبيكة

النيكل.ففة

منمزيجوهوالبنتلانديت،يعتبر.النيكلتعدين

النيكل.لفلزالرئيسيالمصدر،والنيكلوالحديدالكبريت

النيكوليت.والميلريتهيأخرىمصادروهناك

فيالرائدةالدولة)السابق(السوفييتىالاتحادكانوقد

العالمي.الإنتاجردغحواليينتجكانحيث،النيكلإنتاج

منونياليدونيوكا،ونيسياندوإ،اوكند،لياستراأوتعتبر

الهامة.النيكلإنتاجمناطق

جولفلاعب(.-أم049)جاكئيكلوس،

الرياضة.تاريخفىالجولفلاعبىأشهرمنيعتبر،أمريكي

الجوأفبطولاتعلىيحصللاعبأولنيكلوسكان

المفتوحةالبريطانيةالبطولةفىفاز.الأقلعلىمرتينالأربغ

الولاياتوبطولة7891و791و.6691أعوامفي

7291و6791و6291سنةالمفتوحةالمتحدة

6391أعوامفيالأمريكيةالماسترزبدورةوفاز،أم89و.

فازكماام؟869و791وه7291و6691و691وه

المحترفينالجولفللاعبيالأمريكيالاتحادببطولة

791وه7391و791وأ6391أعوامفىالأمري!!ت

الأمريكيةالهواةبدورةكذلكنيكلوسوفاز.أم89و.

محترفا.يلعبأنقبلأم69وأ9591عامي

أسموكانبأوهايو.كولمبوسبمدينةنيكلوسوليمولد

الجولف.انظر:.الذهبيالدبشهرته

فيصغيرةبكمياتيوجدكيميائيمركبالئيكوثين

أحدوالنيكوتين.وبذورهالتئوجذورهنباتأوراق

شبهالمركبانظر:.القليلةالطبيعيةالقلويةشمبهالسوائل

كذلك.صناعياإنتاجهويم!س.القلوي

.%5إلى%.2،منالتبغفيالنجكوت!تكميةتوتتفاو

من2%إلى%أنسبةعلىعامةالتدخينتبغويحتوي

مليجرام2إلى./هحواليالمدخنويتعاطى.النيكوتين

فيسريعأالنيكوتينويمتص.سيجارةكلمعالنيكوتيتمن

بعدثوانثمانىخلالالدماغإلىويصلالمدخندم

التدخين.

منهصغيرةكميةأنحتى،للغايةسامالنقيوالنيكوتين

.الموتأوالانهياروربماوضعفهالنبضوسرعةالقيءتسبب

يصئالأشخاصبسببهالذيالتبغمكونهووالنيكوتين

التبغاستخدامأنعلىعامةبصمورةالأطباءويتفق.مدمنين

لتدخين.اان!:.ضار

التبغ.:أيضاالظر

سينمائىمخرج(.-أم319)مايكئيكولز،

جائزةعلىنيكولزحص!شهير.أمريكيومسرحي

تانيوكانأم(،)679الخريجفيلمدلإخراجهاللأكاديمية

فرجينيامنيخافالذيمنالأخرىأفلامهومن.أفلامه

أم(.719)جسديةمعرفةأم(بم!)65وولف

المستشرتين)أبرزالاستشراقانظر:.أ،ئيكولسون

(.المتعصبين
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ومخرجممثل(.-ام379)جاك،ئيكولسون

غالباالمتحررالفردأوالوقحالغريبدوريؤديأمريكى

علىنيكولسونحصلوقد.التقليديالمجتمعيرفضالذي

دورهعنام()759للسينماالأمريكيةالأكاديميةجائزة

ممثل،أحسنبوصفهعمثالوقواقفوقطارالذيفيلمفى

أحسنعنالأكاديميةجائزةعلىحصلام899عاموفي

الممكن.التحسنبقدرفيلمفيلدورهرئيسيممثل

نيوجيرسى.بولاية،نيتونبمدينةنيكولسونولد

البماكيالطفلقاتلفيلمفىالتمثيليةموهبتهوظهرت

المطمئنالفارسفيلمفيالشهرةاكتمسبثمام()589

قطعخمسفيلمالاخرىالكبرىأفلامهومنام(.)969

التفصيلاتأم(،)719جسديةومعرفةام()079سهلة

البريقام(بم)749الصينىالحيم(؟)7391الأخيرة

ساحراتام(؟)859بريتزيشرفام(،)089

أخرجوقدام(.)989باتمانام(؟)879إيستويك

قمالهكذااستمر،بفيلمبدايةأفلامعدةأيضانيكولسون

ام(.719)

ام(.09-3ا)808تشارلزالسير،نيكولسون

وعين،سيدنيجامعةإنشاءفيساهم،بريطانيطبيب

سنةمنللجامعةرئيساثمام085سنةالأعلىبمجلسها

هيالأثريةمجموعتهوكانت.ام862سنةحتىام854

بالجامعة.نيكولسونمتحفنواة
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التىالأراضىفيويسافر،ميتشيجانبحيرةيدخلأوروبي

عنالقليلإلايعرفلم.وسكنسنولايةالانتكون

تمعندماعشر،التاسعالقرنمنتصفحتىاستكشافاته

الجيزويتبمجلةالغربيةرحلاتهعنمذكراتعلىالعثور

رليشنز.

هورنبحيرةعبربرحلةقامنيكوليهأنالانويعتقد

ماكيناكمضايقخلالومر.ام634عامكبيربقارب

إلىالبحيرةنيكوليهفريقوعبر.ميتشيجانبحيرةودخل

قبيلةقابلواوهناك.الغربيالجانبعلىالأخضرالخليج

.سلاممعاهدةنيكوليهمعهموعقدالوينيباجوهنودمن

سارقدنيكوليهأنويعتقد.للالهةكابنبهاحتفواوقد

الحدودمراكزإلىعادثمالداخلإلىقصيرةمسافة

الفرنسية.
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الزراعيةالأراضىأخصبمنودلتاهالنيلواديويعتبر

ما689عامحتىالنيلنهرمياهظلتوقد.العالمفي

قبل،ودلتاهالنيلواديفيالغرينمنهائلةكمياتترسب

تمام689عاموفى.المتوسطالأبيضالبحرفىالمصب

حداالسدهذاوضعوقد.أسوانفيالعاليالسدتشييد

كمامصر.لهاتتعرضكانتالتيالسنويةللفيضانات

سميتوالتيالسدبفعلتكونتالتىالبحيرةأصبحت

تحملهالذيللغرينالسنويةللترسباتموضعاناصربحيرة

النيل.مياه

فىالطويلمسارهعبرالنيلنهريجري.النيلمجرى

نهرفهوالجنوبأقصىفيمصدرهأما.الشمالاتجاه
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رئيسيينفرعينإلىالقاهرةشماليالنيلوينقسم

بعضالدلتاهذهفيوتنتشر.النيلدلتابذلكمكونين

تمتازمناطقفيهاتوجدكماالمالحةوالبحيراتالمستنقعات

الخصوبة.عاليةبتربة

ثلاثةنحوودلتاهالنيلوادييغص.ودلتاهالنيلوادي

الزراعيالنشاطوشركزلمصر.الكليةالمساحةمنالمائةفي

السكانيةالكثافةفيهاترتفعالتيالمنطقةهذهحولمصرفى

فيالفلاحينالنيلمياهوفرةمكنت.ملحوظبشكل

فصولعبرالمحاصيلمنالعديدزراعةمنوالدلتاالوادي

بحسبالرئيسيةالشتويةالمحاصيلوتشمل.الأربعةالسنة

إلىوالفاصوليا،،والقمح،البرسيم:المزروعةالمنطقةنظام

.الخضراواتمنالعديدجانب

الشامية،والذرة،القطن:فتشملالصيفيةالمحاصيلأما

مصر.فىالنقديةالمحاصيلأهمالقطنويعتبروالدخن،والأرز،

مصر.الدلتا؟بمالعاليأسوانسدان!:،المعلوماتمنلمزيد

القطندتدوينيستخدمالزرقةشديدصبغالئيلة

الصبغهذاوكان.النيلينأيضاويسمى.والصوف

ينتميالذيالنيلةنباتمنالماضيةالأزمانفييستخرج

الهند.فيأساساوينموالبازلاءفصيلةإلى

قطرانوهو،الأنيلينمنالاصطناعيةالنيلةتصنع

الاصطاعية،العمليةوطبقت.الحجريالفحممنيستخرج

بايرفونأدولفيدعىألمانيكيميائيعالماكتشفهاالتي

عامالألمانيةالأصباغصناعةفي،مرةلأولأم088عام

فىكاملاجديدامجالآالعمليةهذهوفتحت.ام798

الأنيلينيمزجالعمليةهذهوفي.الاصطخاعيةالأصباغصناعه

يسمىمنتجلتكوينالكلوراسيتيكحمضمع

الفينيلجلسين،ثميسخنالفينيلجلسين،ويعالجكيميائيا

ويتحولالإندوكسيل.تسمىبيضاءعجينةإلىليتحول

فيهينفخعندماالداكنالأزرقاللونإلىالإندوكسيل

المب.منهاليزالالعجينةتغسلثمالهواء.

عجينةمعالجةويجبالماء.فييذوبلاصبغوالنيلة

ويكسب.للصباغةاستخدامهاقبلمخففةقلويةبمادةالنيلة

قابلةمادةوينتجالأصفر،اللونالعجينةالكيميائىالتفاعل

وأالقطنمنقماشصباغةوبعدالماء.فيللذوبان

للصباغةالمستخدمالضخمالوعاءمنيخرج،الصوف

الداكنالأزرقاللونويكتعسبليتأكسدللهواءويعرض

بالماء.اللإزالةيقاومالذي

المبغة.:أيضاانظر

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الشوكيةالئيلة

(.الشوكية)السيلة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.العربيةالئيلة

(.العربية)النيلة

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الفضيةالئيلة

(.الفضية)النيلة

البلادفيالبريالنباتانظر:.المفصليةالئيلة

(.المفصلية)النيلةالعرس!

المنتجاتمنلمجموعةعاممصطلحافي!

الفحممنتشتقكيميائيةموادمنتتكونالاصطخاعية،

والغازالزراعيةالثانويةوالمنتجاتوالنفطوالهواءوالماء

الاكتشافاتأهممنواحداالنيلونويعد.الطبيعي

ألياففيتشكيلهايمكنمرنةقويةمادةوهو.الكيميائية

فييصنعأنيمكنكما.وأنابيبوقضبانوألواحوشعر

التشكيل.عملياتفىللامشخداممساحيقصورة

وقابليتهابقوتها،ونسيجهالنيلونأليافتشتهر

للحرير،المشابهومظهرها،الانكماشوقلة،للصباغة

أنواعبمعظمتتأثرولا.والحشراتوالعفنللبلىومقاومتها

نصيجويجف.المنزليةالتنظيفسوائلأووالثمحومالزيوت

الماء.منقليلايمتصالنيلونلأنبسرعةالنيلون

فىأساسيةبصفةالنيلونيستخدم.الاستخداممات

صناعةفىمرةلأولاستخدموقد.والمنسوجاتالألياف

مثاليةمادةتجعلهالمميزةالأخرىوالخواصالنيلونلنسيجالكبيرةالقوة

الواقية.المظهلاتلتصنيع
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النيلوناعتبروقد.أم049عامفىتوافرتالتيالجوارب

النسيجمنوأفضل،اصطخاعىنسيجأولالوقتذلكفي

التطيقات.منكثيرفيالحينذلكمنذوا!شخدم.الطيعي

وموادوالإطاراتالسجادالكثيرةالنيلونمنتجاتبينومن

السباحةوملابس،الداخليةوالملابسوالثيابالتنجيد،

.الهبوطومظلاتوالدانتيل

ويمتاز.البلاستيكصناعةفيأيضامهموالنيلون

الموادومقاومتهوالقوةالكهربائيةبخواصهاللدائنىالنيلون

كثيرفياللدائنىالنيلونويستخدم.والبلىوالنارالكيميائية

وألانابيبوالتروسالكهربائيةالمعداتمثلالمنتجاتمن

اللدائنيالنيلونألواحإحلالتمولقد.الرياضيةوالمعدات

.السياراتبعضفيالفولاذمحل

مركبينمنالنيلونأغلبيصنع.النيلونتصنيعكيفية

وحمضالأمينثنائيمثيلينسداسيهماكيميائيين

كربونعلىالمركبينكلاويحتويالأدلميك،

الأدل!اتلإنتاجالمركبينالمصنعونويفاعل.وهيدروجين

.النيلونملحعادةويسمى،الأمينثنائيالمثيلينسداسي

منمحلولبوضعالمادةالنيلونمصانعمعظمتصنع

المحلولالمسحميسخن.ا!لسحمتسمىآلةفىالنيلونملح

الجزيئاتوتتحدالماءيخرجالعمليةهذهوأثناءضغط،تحت

جدا.كبيرةجزيئاتمكونة،المركبينمنلكلالمكونة

صغيرةأخرىمنكبيرةجزيئاتإنتاجعمليةوتسمى

التصنئالحديثالنيلونويخرج.البلمرةانظر:.البلمرة

الشريط،ويبرد.بلاستيكيشريطصورةفيالالاتمن

منكثيرعملفىتستخدمرقائقإلىيقطعثمويقوى

البلاستيك.انظر:.النيلونمنتجات

خلالالمنصهرالنيلونبضغطالنيلونأليافتصنع

وينقل.المغزاليسمىجهازفيجداصغيرةفتحات

تكتملحالماالمغزالالمصائإلىبعضفيالمنصهر،النيلون

الرقائقأخرىمصانعتصهربينما،البلمرةعملية

ويقوى.المغزالخلالالمنصهرالنيلونوتضخالبلاستيكية

للهواء،يتعرضعندماشعيراتصورةفيالمنسابالنيلون

عددإلىواحدخيطمنويتحد.بكراتعلىيلفثم

نسيجغزللعمل052.2إلىيصلقدالخيوطمنكبير

.النيلون

وتقومتبرد.أنبعدالنيلونأليافتشدأوتسحب

ويقومخيطإلىغزلهبعدالنيلونبسحببعفالمصانع

.واحدةعمليةفيالخيوطولممحببغزلالآخرالبعض

البكرةمنالخيوطأوالغزللفائففكالسحبويشمل

مراتأرلغأسرعاللفمعدلويكون.أخرىعلىولفها

علىالبكراتبينالشدويساعد.اللفائففكمعدلمن

كلفىالجزيئاتالسحبويوازي.الخيوطامشطالة

الخيوطالطريقةهذهوتعطي،متوازيةخطوطفىخيط

عمليةبعد-يجدلأنللغزلويمكن.ومرونةقوة

.البكراتعلىلفهأثناءمترلكلاللفاتبعض-السحب

فيزيادةأوخاصهبنيةليعصمعالجتهأيضاويمكن

هىوالدنيرةالدنيرة.تسمىبوحدةالنيلونغزليقاس

000.9وزنكانفإذا.بالجمالغزلمنمتر9).00وزن

51غزلالغزليسمىمثلا،،اجرام5النيلونغزلمنمتر

بشركةالكيميائىكاروثرزوالاسيعتبر.تاريخيةنبذة."

.النيلونتطويررائدالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبونتدو

تجاربالعشرينالقرنمنالعشرينياتأوأخرفيبدأفقد

منجعلتالجزيئيالجهازتسمىآلةواستخدمالبلمرةفي

ووجدسابقا.عملهتممماأكثرطويلةجزيئاتعملالممكن

المركبين،منصنعتالتيالخيوطمنكثيراأنكاروثيرز

الأصليطولهاأمثالالىشمدهايمكنببلمرتهاقاموالتى

مقاومةمنالشدوتربكلمليةتبريدها.بعدمراتعدة

كثيرا.مرونتهاتزيدكماالخيوط

ذلكفيكاروثيرزصنعهاالتىالمركباتأغلبكانت

غيرجعلهاممامنخفضةحرارةدرجاتعندتنصهرالوقت

منكاروثيرزتمكنامء39عاموفى.للنسيجمناسبة

الأديبيك.وحمضالأمينثنائىمثيلينسداسىبلمرة

المثيلينسداسيمتعددالأدلماميداسمالمنتجعلىوأطلق

كافيةوهي،م0552إلىانصهارهحرارةدرجةتصلالذي

النيلوناسمالجديدةالأليافعلىأطلقوقد.للنسيج

فيما،الكيميائيونواطلقكبيرا.اكتشافابوصفهبهواحتفل

منكلألأننظرا66نيلوناسمالنيلونهذاعلىبعد،

علىيحتويتصنيعهفيالمستخدمينالكيميائيينالمركبين

.كربونذراتست

العلماءعلىيجبكانتجاريا،النيلونإنتاجوقبل

مثيلينسداسىمنكبيرةلتصنئثمياتطريقةإيجاد

ودفيالباحثونوطور.الأديبيكوحمضالأمينثنائى

منالكيميائيينالمركبينهذينلتصنيعطريقةأخيرابونت

وبدأ.التانويةالزراعيةالمنتجاتأو،الطيعيوالغاز،النفط

إلىالمنتجاتأولتقديموتم،ام389عامالنيلونإنتاج

.أم049عامالألممواق

تطويرمع66النيلونإنتاجفىالمصنعينمعظماستمر

مادةمن6النيلونويصنع.النيلونمنأخرىأنواع

كمابرولاكتام.تسمىكربونذراتستذاتكيميائية

العالم.دولمنكثيرفىتنتجمهمةأليافوهى

)النيم(.العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الئيم



الشرقيةأوروبافيمجرىنيمننهرفهر.،فيمن

الجنوبمنينبع.نايمنأونيموناسأوميملأيضاويسمى

ويجريالبيضاء.روسياجمهوريةفيمينسكلمدينةالغربى

وجمهوريةالبيضاءروسياخلالالغربتجاهرسميةبصفة

لمسافةنيمننهرويجري.البلطقبحرفيويصبلتوانيا،

الرئيسيةوروافده.وغاباتبحيراتخلالمنكم379

نهرشجمدميركيز.،شيشوبشكارا،فيلييا،أنهارهى

باقىخلالويستخدم.مارسحتىنوفمبرأواخرفىنيمن

فيالزوارقتبحرأنويمكن،الأخشابلنقلالسنةشهور

علىمقامسدوهناك.منبعهمنكم645لمسافةنيمننهر

كهربائيةطاقةمحطةوبهكاوناسمدينةمنبالقربالنهر

مائية.

معاريمهندس(.-ام09)7اوسكارئيمير،

بمدينةالرئيسيةالأبنيةمصممأنهإلىشهرتهتعود،برازيلى

ماوكثيرابرازيليا.انظر:.البرازيلعاصمةبرازيليا،

بعناصركاملةلمبانيالمزخرفةالأشكالنيميريستخدم

جومنمستوحاةنيميرتصميماتوتعد.مكررةمعمارية

خلالالباروكيالفنوتراثالاجتماعيةوظروفهاالبرازيل

الاستعمار.فترة

الأولىأعمالهوكانتجانيرو.ديريوفينيميرولد

وكان.كوربوزييهبالمعماريالأمدالقصيرباتصالهمتأثرة

التأثرلهذامثالآجانيروديريوبمدينةالتعليموزارةمبنى

يذإسمنتىلوحصورةفيفهوأم(.1-439)379

أوائلوفى.الشمسمنمظلةلتعطيالمبنىفىداخليةنوافذ

لمهندسيكبيرانيميرعملالعشرينالقرنمنالأربعينيات

بيلومنبالقربجديدةسكنيةضاحيةوهيبامبيولها،

هوريزونتي.

فينيميرأوسكارصممهاالتيالعديدةالممانيمنواحدالرئاسةقصر

البراريل.عاصمةبرازيلياديالعشري!القرنخمسيميات

641دومينيونإنجلاندنيو

فل.لكراا:نظرأ.ئيئا

الاشوريةللإمبراطوريةعاصمةآخركانتليدوى

على،دجلةلنهرالشرقيةالضفةعلىقائمةوكانت.القديمة

استيطانتموقد.الحاليةبغدادشماليتقريباكم037بعد

استولى..مق216عاموفي..مق0005عاممنذالموقع

كشفوقدودمروها.المدينةعلىوالميديونالبابليون

ووجدوا،الميلاديالتاسئكلشرالقرنفيالموقعالأثريون

واشتملت،بانيبالآشورالملكأنشأهاالتيالكبيرةالمكتبة

وخطابات،تجاريةمستنداتعلىالرائعةالمكتبةهذه

.والسومريالبابلىالأدبمنوعينات

اشور.:أيضاانظر

ويلزساوثنيوشمالىفيمنطقةإفجلالدليو

فيالمرتفعةالآراضىمنمساحةأكبروهيبأستراليا.

ولكن.بوضوحمحددةليعستالمساحةوهذهأستراليا.

نهرمنالممتدةالهضبةتتضمنأنهايعتبرونالناسمعظم

منقريبا،مونبيسلاسلشممالكوينزلاندوحدودماسينتير

فىالساحليةالمناطقوتشكل.الجنوبفي،تامويرث

بينماإنجلاند.لنيوالشرقيةالحدودالشماليةويلزنيوساوث

جريت،الجبليةللسلسلةالغربيةالمنحدراتتشكل

للمنطقة.الغربيةالحدود،ديفايدج

ويبلغ2.كم23ر003عنتزيدمساحةالهضبةتغطي

فوقم419منقليلاأكثرالمنطقةهذهفيالارتفاعمتوسط

يبلغالجبالمنعددعلىالمنطقةوتحتويالبحر.سط!ح

جبلالجبالهذهوتتضمن.أم،52ءحوالىارتفاعها

ام(،006)لوكاوتبونتوجبلام(،61)5راوند

أم(.051)كابومبيتاوجبلام(،052)لومندبنوجبل

محاصيللزراعةصالحةمنطقةمنهايجعلالمنطقةارتفاع

.برودةالأكثرالمناخفيتزدهرالتىالنواةذاتالفواكهمثل

إلىالمحاصيلهذهمنكبيرةكمياتالمنطقةمزارعوويرسل

وتشتملوالأبقار.الغنمبتربيةأيضاالمزارعونويقوم.سيدنى

إينز،وجلينوإنفيريل،،وتامورث،أرميدالمدنعلىالمنطقة

عامأرميدالفيإنجلاندنيوجامعةأنشئتوقدوتنترفيلد.

فيهصوتتام،679عامشعبياستفتاءواجري.أم549

نيوبجعليقضياقتراحضد03!...علىتزيدأغلبية

منفصلة.دولةإنجلاند

منمجوعةكانتدومينيونإنجلاندنيو

ما686عامتوحيدهاتمأمريكافيالإنجليزيةالمستعمرات

تشملإنجلترا.ملكالثانيجيمسالملكبواسطة

ورودايلاند.وبليموثنيويوركمستعمراتالدومينيون

يكونأنيمكنالمستعمراتهذهأنجيمسالملكواعتقد
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يكنلمولكن.واحدةحكومةسيطرةتحقأفضلأداؤها

معظمهموكانالحكومةهذهفىصوتالمستعمراتلأهل

إنجلترافىبجيمسالإطاحةتمتوقد.الدومينيينيعارض

نأقبلالتاليالعامفيالدومينيونوانتهى.أم688عام

حكومة.بوصفهكاملةبصورةيعمل

أكثرمنوهيدويزيانا،ولايةمدنأكبرأورليالرليو

وثقافةوصناعةتجارةمركزأنهاكما،حركةالعالمموانئ

سكانهاعدد.المتحدةالولاياتجنوبفيرئيسي

نهرضفافعلىأورليانزنيوتقع.نسمة.389694

فىالنهرمصبشماليكم16بعد.علىالمسيسيبي

الموقي،هذامنالمدينةاستفادتولقد.المكسيكخليج

نيوالناسمنكثيريسمي.للملاحةكبيرامركزافصارت

منملايينعدةويزورهاالمثيرةأمريكامدينةأورليانز

ثلاثاءاحتفالليشهدواأكثرهمويجيء،عامكلالسائحين

ومما.الأخرىالبهيجةوالأعياد،ومواكبهالسنويالمر!

فييبدوإذ؟التاريخىالفرنسيالحيأيضاالسياحيعجب

الزوارمنكثيرويؤم.القديمةالأوروبيةالمدنسحرأغلبه

يقدمهاالتىالجازموسيقىليسمعواأيضا،المدينةهذه

فيأسهمتقدالمدينةهذهإنحيث،الفنهذاأقطاب

العشرين.القرنأوائلفىالجازموسيقىميلاد

ج!ت،الكبرىالجنوبمدنأقدموهى،المدينةهذهبنى

وقدأم،718عامبنيفيلديومميوردمويينلىبابتعست

الفرنسية.المستعمرةلويزيانالولايةحاكمابنيفيلكان

فرنساحكمالذيأورليانزدوق،فيليباسمعليهاوأطلق

فيرفرفشابا.كانحينماعشرالخامسلويسباسم

الولاياتوعلموالأسبانيالفرنسيالعلمالمدينةسماء

التوالى.علىالأمريكيةالمتحدةالولاياتوعلمالاتحادية

فقد؟والحديثالقديممنمزيجااليومأورليانزنيوتمثل

فىالتحديثبرامجونفذتالتاريخيةبالأماكناحتفظت

جديدةمبانيوأقامت،المتداعيةالمدينةمبانيمنكثير

الولاياتمدنمنكغيرهاالمديخةولكن.منهابدلأجميلة

والفقرالجريمةانتشارمثل،المشاكلمنلاتخلو،المتحدة

.القذرةالمزدحمةوالأحياء

تبلغمساحةفوقأورليانزنيوتنتشر.المدينة

هذهمن2كم427الخلجانوتكون2،كم439

لأن،الهلالا!لدينةأورديانزنيوتسمىما.كثيراالمساحة

منحنىفييقع،الفرنسيالحيوهومنهاالأصلىالقسم

معظمفإناليومأما.المسيسيبينهرضفتيعلىضخم

بونتشارترينوبحيرةالجنوبجهةمنالنهربينيقعالمدينة

وتنقصهالبحر،مستوىعنينخفضوأكثرها،الشمالمن

نظامعلىالمدينةوتعتمد.الطيعيةالصحيالصرفوسائل

،الغزيرةالأمطارفيضاناتلمقاومةبالمضخاتالتصريف

العالم،فىالصحيالصرفأنظمةأضخممنوهو

بليونء9ويسحب،مضخة211منالنظامهذاويتكون

902طولهايباحوائطالمدينةفيبنيتكمايوميا.لتر

الإنجليزيةفىالحوأئطهذهوتعرف،اسميوللإيقاف،كم

سدود.أوحواجزالعربيةباللغةتعنىالتيليفيزباسم

والمنطقةالفرنسيالحىيشملأورليانز.نيووسط

المستوطنباسمالفرنسيالحيسميولقد،التجارية

فيأيضاويسمونه،المنطقةفىاستقرالذيالأولالفرنسي

الحيمبانيمعظموتبدو.القديمالميدانومعناهيوكاري

كبيرةحرائقلأننظرا،فرنسيةمنهاأكثرأسبانيةالفرنسى

وكانت،المنطقةفيأم497وأم788عامفيشبت

المبانيجاءتلذلك،الزمنذلكفيلويزياناتحكماأسبانيا

الأسبانى.المعماريبالطرأزشبيهةتشييدهاأعيدالتي

الأخرىوالمبانيالكثيرةالمنازلفيالشبههذاويلاحظ

المزخرفة.الحديديةالنوافذذاتوشرفاتهاالجميلةبأفنيتها

من%62الصودمنأورليانزنيويباشكان.السكان

منوقلةالبيضمنمجموعةوالبقيةلمماكنيها،مجموع

الأوروبيينالمهاجرينإلىالبيضهؤلاءينتمي.الآسيويين

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنفيالمدينةإلىجاءواالذين

ووفد.للحريةوطلباالرزقلكعسبفرصعنبحئاالعشرين

اللاتينيةأمريكامنأورليانزنيوإلىنالس!طمنآحرصنف

وصولمنذالمدينةفىالسوداستقر.العشرينالقرنخلال

القرنمطلعفيجلبتالتيالسودالمستعبدينمجموعات

.الميلاديعشرالثامن

المدينةداخلوالضياعالمزارعفىالمستعبدونعمل

الأحرار،السودمنكثرةأورليانزنيوفيوكان.منهاوقريبا

العشرين.القرنأوائلفيالغربيةالهندجزرمنإليهاقدموا

مو!سيقىفيعالميةشهرةأورليانزنيوالموسيقيوناكمسب

فيموسيقاهاتعزفالسوداءالجازفرقولاتزالالجاز،

تبعامنهاوالعائدةالمقابرإلىالذاهبةالجنازاتمواكب

أورليانز.نيوفيالقديمةللعادة

وهمالسود،من803).00الاناورليانزنيويسكن

فقراءوأكثرهم.المدينةهذهفيعرقيةمجموعةأكبر

أما.المدينةوسطمنبالقربمجموعاتفىيقيمون

أصولمنينحدرونفأفرادهاالأخرىالسكانمجموعات

وأإيطاليةأوأيرلنديةأوألمانيةأوفرنسيةأوكوبية

الدينأولئكسكنولقد.فيتناميةأو،بولنديةأو،مكسيكية

المدينة.وسطشرقيجنوباللاتينيةأمريكامنوفدوا

الأسبانيينوأحفادالأوائلالفرنسيينأحفاديعرف

الأسبانيةكريوللفظةمناشتقتكلمةوهيبالكريوليين،

الكريوليينولهؤلاء.معينلموطنالأصليالساكنتعنيالتي
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حتىأورليانزنيوفىسائداالنفوذذلكومازالقوينفوذ

تكريماعامةعطلةنوفمبرأولمثلاالقديسينفيومهذا.يومنا

فيعائلاتهممعالقبورلزيارةالمدينةسكانويخرج.للموتى

الكريوليينأطعمةأماالكريوليين.بتقاليدعملا،مجموعات

أطباقهوتقدم،والأسبانىالفرنسىالطخمنمزيجفهي

أورليانز.نيومطاعممعظمفىالشهية

يضم.الجنوبفيبارزثقافىمركزأورليانزنيو.الفنون

الفرقةوتعرضالأوبرا،داررابطةللفنونأورليانزنيومسرح

الهيئاتومن.أورفيوممسرحفيسيمفونياتهاالموسيقية

والأغانيللموسيقىالصيفيةأورليانزنيوأوركستراالمعروفة

الخفيفة.

شاركتأنمنذالجازبموسيقىأورليانزنيواشتهرت

واشترك.العشرينالقرنأوائلفيالفنهذاظهورفي

فيالمومميقىهذهتطويرفيوالبيضالسودالموسيقيون

ومازالت،الفرنسيالحيشحوارعفيالليليةوالأنديةالحانات

مثلالمدينةمنعدةأماكنفيتترددالقديمالجازأنغام

هواةإليهيفدالذيالصغيرالمبنى)ذلكهولبريزبرفيشن

(.للاستماعيقفونأوخشبيةمقاعدعلىويجلسونالجاز

مسارحأشهرمنالصغيركاريفىدومسرحويعتبر

بروجكتداشيكيمسرحأنكما،المحترفةالتمثيلفرق

سود.يملكهابارزةفرقة

مليونمنما!ربأورليانزنيويزور.سنويةأحداث

)مارديالمرفعثلاثاءمهرجانليشهدواسنوياشخص

هوالمناسبةبهذهوالاحتفال،مارسأوفبرايرفي(جراس

ويستغرقيناير،فييبدأالذيالمدينةكرنفالموسمقمة

يوموينتهيأسبوعين(جراس)مارديالمرفعثلاثاءاحتفال

عندالصومبدايةيسبقالذياليوموهوالمرفع،ثلاثاء

فخمة.أزياءوتظهرزاهيةمواكبتنتظموفيه.النممارى

كرنفالهيئاتعليهوتشرفالاحتفالهذاوتنظم

ثلاثاءيومفيالكرويزملكويخرجكرويز،تسمىخاصه

يضم،بهيجموكبمقدمةفيجراسماردييومأوالمرفع

ويقذفون،زاهيةملابسراكبوهايرتديالعرباتمنمئات

الأسبانيةالعملةوقطعوالألعابالخرزبحباتالحشود

القديمة.

عيدهوأورليانزنيوفيآخرسنويبحدثويحتفل

فىعامكلأولفىمباراةالمدينةفيتقام.والتراثالجاز

وتحري،الكلياتفردتىمنممتازينفريقينبينالقدمكرة

مباراةباسمالمباراةهذهوتعرفدوم،السوبرفىالمباراة

السكر.سلطانيةقدمكرة

غيرهافيكمانيوأورليانزفي.اجتماعيةمشكلات

اجتماعية،مشكلاتالمتحدةالولاياتفيالكبيرةالمدنمن

شلقى.والجريمةالمزدحمةالقذرةوالمساكنالفقرتشمل

نظيرزهيدةأجوراويتقاضون،التعليممنقليلاالفقراء

المستوىالمتدنيالسكنإن.لهلاعملوبعضهم،أعمالهم

نيوفيكبيرةمشكلةيمثلالزهيد،الدخلذويمناطقفي

صغيرةمنازلفيللعي!قالفقراءكثيرمنيضطرإذأورليانزبم

مزدحمة.

الملاحةعلىكثيراأورليانزنيواقتصاديعتمد.الاقتصاد

الكثيرةالعالمموانئمصاففىميناؤهاويعد.والسياحة

مؤتمرممبعمائةمنأكثرالفرنسيالحيويجذب.الحركة

وصناعةتجارةمركزفهيهذاومعأورليانز.نيوإلىسنوي

ونقل.

منمتريطنمليون132نحونيوأورليانزبميناءيمر

سفينة،0052.نحوسنويافيهوترسوعام،كلالبضائع

الصادراتوأهم.دولة06إلىمجموعهافيتنتمي

المتحدةالولاياتغربيأواسطمنأخرىواطعمةالحبوب

التيالنقللبواخرميناءأورليانزنيوإن.النفطومنتجات

وهذان.الأمريكيةالأراضيفىمهمينطريقينعبرتبحر

خليجحولالمائيوالممرالمسيسيبينهرهماالمائيانالممران

فىويوجدأورليانز.نيوفييلتقيانواللذان،المكسيك

يعملمصنع00013نحوأورليانزنيومنالرئيسيةالمنطقة

فيالبضائعمنهؤلاءوينتج.المنطقةعمالمن%ا2فيها

صناعىمجمعوأكبر.أمريكيدولاربليونماقيمتهالعام

شركاتوفيهبمفاسيليتىأسمبلىميشودهوأورليانزنيوفي

الفضائي،المتحدةالولاياتبرنامجتنئمعداتعديدة

الذي5ساتورنالصاروخميشودشركةصنعتولقد

الفضاء،روادحملتالتي11أبولوالفضائيةالمركبةأطلق

فىوتوجدام،969عامالقمرسطحعلىبهمونزلت

المأكولاتصناعةمثل،أخرىصناعاتنفسهاالمنطقة

المعادنوصناعةالنفطومنتجاتوالبتروكيميائيات

الأساسية.

باسماليوميعرففيما،عاشت.تاريخيةنبذة

هيالهنودمنقبائل،الأوروبيينمجيءقبلنيوأورليانز

المكتشفانوأعلنوناتشيز.وتشوكتو،تشيكاسو،

عاملاسالديوسواركافيلير،روبرترينيهالفرنسيان

لفرنسا.المسيسيبيواديكلتبعيةأم682

سنةوفي،أم718سنةأورليانزنيوبنيفيلسوارأسس

التيالفرنسيةالمستعمرةللويزياناعاصمةجعلها،ام722

وفي.الحاليةالمتحدةالولاياتمنالأوسطالثلثتشمل

فرنساملكعشرالخامسلويسأهدى،أم762سنة

أسبانيا.ملكالثالثتشارلزالملكعمهلابنلويزيانا

الاستردادتعلنولمسرا،أسبانيامنلويزيانافرنسااستردت

بشهرذلكوبعدأم،308عاممنمارسشمهرفيإلا

.المتحدةللولاياتلويزيانافرنساباعت
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وتأتي،الجديدةغينيابابوادولةجزرإحدىأيرلالدليو

حيثمنبسماركأرخبي!جزربينالثانيةالمرتبةفي

جنوبفي2كم؟6518مساحةتغطيوهي.المساحة

نسمة.97).00حواليويسكنها.الهادئالمحيطغربي

فيوترتفع.كم037حواليطولهابركانيةجزيرةوهي

016بينماارتفاعهاويبلغشيلينتز،جبالالجزيرةوسط

.وام02و.

التىالأرلغالكنديةالمقاطعاتإحدىيرودسوكليو

0097232سكانهاعدد.الأطلسىالمحيطعلىتطل

وتعدأرضها.من%09حواليالغاباتوتغطي.نسمة

الصناعةومركزبرونسوكنيومدنأكبرجونسانت

فردريكتون.مدينةالإقليموعاصمة.بهاالرئيسىوالشحن

القوميالنابخمن72%الخدميةالصناعاتوتمثل

منه.%أ3التصنيعويمثل.برونسوكلنيوالإجمالى

بالمجتمعالخاصةالخدمات!طالرئيسيةالخدميةوالصناعات

الصناعىالنشاطأما.والشخصيةالاجتماعيةوالخدمات

الأغذية.تصنيعفهوالرئيسي

منأكثربينالجزرأكبرمنتعتبرجزيرةيرلينليو

منجزءاتكونالتي،بسماركأرخبيلفىجزيرة003

منمبعدةعلىبريقنيوتقع.الجديدةغينيابابوادولة

مساحةوتغطى.الجديدةلغينياالشرقيالشمالىالشاطئ

كم.63)005قدرها

أغلبهمنسمة231؟...حوالىبريتننيوفييعي!

والزراعة.الصيدعلىهناكالناسيعيش.الميلانيزيينمن

الطرفويعدالشواطىء.بجوارهناكالزراعةوأغلب

الجديدةغينيابابوامناطقأكثرالجزيرةمنالشمالي

الجزيرةفىالحضريةالمراكزأكبرهىورابول.خصوبة

بريتنيوموقع

منعددبهاويحيط،الشاطئبجواروتقعموانيهاوأكبر

عامفيالدمارمنالكثيررابولعانت.النشطةالبراكين

البراكين.هذهمنواحدثارعندماام،379

عامفي،بريتننيوإلىدامبيروليمالإنجليزيالملاحوصل

منجزءاأصبحتام،884عاموفى.ام007

القواتاستولت،ام419عاموفي.الألمانيةالإمبراطورية

حينالأولىالعالميةالحربخلالالجزيرةعلىالأسترالية

عليهاللوصايةأسترالياإلىالجزيرةومنحتألمانيا.هزمت

اليابانقامت.أم029عامالأمعصبةمنتكليفبمقتضى

الثانية،العالميةالحربأثناء،ام429عامرابولباحتلال

معظمالغاراتدمرت.أم459حتىبالمنطقةواحتفظت

بناؤها.أعيدوقدالحربأثناءبالقنابلقذفتحينرابول

.الحرببعدالمدينةعلىسيطرتهاأستراليااستعادت

بابوادولةمنجزءابريقنيوأصبحتأم،759عاموفى

.الاستقلالحديثةالجديدةغينيا

.بسماركأرخبيل:أيضاانظر

يبدغدنيوزيدندا،الشماليةالجزيرةفيمدينةدلدموتليو

الرئيسيةالمدينةتشملوهي،نسمة948251سكانهاعدد

ديومقاطعةماوقتفىتسمىكانتالتي،تاراناكىوميناء

.بليموث

.للخارجالطيعىالغازلتصديرميناءونيوبليموث

لجبلالشماليةالمنحدراتأسفلتقعالتي-وللمدينة

واحداويعتبر،كوراباركبيوكهورئيسىمتنزه-أجيمون

وسطمنبالقربويقعنيوزيلندا.متنزهاتأجملمن

.للفنونعرضوصالة،تاراناكىمتحفالمدينة

المدنمننوعوهىالجديدةالمدينةوتعنىطو!ليو

حكومىقرارعلىبناء،المتحدةالمملكةفىسريعانمت

مدنعدةوهنالكالتخطط.أساليبأحدثباتباعيقضي

الذينموها،بسرعةالمدنهذهوتمتاز،الطريقةبهذهأنشئت

والمصانعالمساكنبناءفيالحكوميةالاستثماراتإلىيعود

نمتالتيالمألوفةالمدنعنالمدنهذهوتختلف.والطرق

.الجديدةكالمدنشاملةخطةنموهافيتتبعولمببطء،

علىمعتمدةطبيعيبشكلنمتالقديمةالمدنفمعظم

فحمحقولاومحميةموانئتكونقدالتىمواضعهامزايا

لرغباتنتيجةكانتالجديدةالمدنمواضعلكن،حجري

مدروسة.حكومية

السكاني،للفائضمدناالجديدةالمدنمعظموتعد

المدنمنانتقلواالذينللناسوالوظائفالمساكنتوفرحيث

بنيتاوبازيلدونهارلومدينتافمثلا.بالسكانالمزدحمة

.لندنلمدينةالسكانىالفائضلاستيعاب

الفلبين!!ا

ص.*كالولينجزرمارشالجريرة

!ي...الجديدةعي!يابابوا؟جلبرتجرر

:-3*ارحبيللأولوا!-ثيريباتيملألمحسو

!.ل!ىضدهم!ءنل!ممي!ش!ررفيسبم!نولالو3

بر.3نيئم.العربيةساموا

!!؟فاذواتو8.!

!ح!مءلأ3.ليحى.:..-

اسئرالياليوكاليدوسا

الهادئالمحيط

الجونبى

ب6.لأ

كا!ركركيورللندا
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أهدافبعضلخدمةالجديدةالمدنبعضبنيت

فىبيترلىمدينةبنيتفمثلا.محددةصناعيةأو،اجتماعية

الذين،المناجملعمالووظائفمساكنلتوفردرهاممقاطعة

المحلية.الحجريالفحممناجمإغلاقبعدقراهمتدهورت

الحكوميةوالاستثماراتالجيدللتخططونتيجة

،المستوىرفيعةعمارةالمدنهذهفيتوفرت،الوفيرة

الرياضة،كملاعب،اجتماعيةومرافقجيد،وإسكان

الترويحية.والخدمات،والمسارح

نشأتهامنالأولىالمرحلةفيالجديدةالمدنواجهت

الجدد.القادمينمنسكانهامعظمأنهيحادةمشكلة

علاقاتإقامةفيصعوبةالسكانهؤلاءيجدماوغالبا

ينقصهمكما.وأقاربهمأصدقائهمعنبعيذااجتماعية

حدشاألسستالتيوالمدن.الاجتماعيةالمرافقمنالكثير

الاجتماعية.المرافقفيهاتتوأفرقائمةمدنأساس!علىقامت

الموجودةكالمدنجديدةمدنأيرلندابجمهوريةلاتوجد

التيكليرمقاطعةفيشانونمدينةهناكولكنبريطانيا،فى

منطقةذيهناكمطارحولمركزابوصفهاسريعانموانمت

المطارهذاويقدم.الفحرائبأوللرسومخاضعةغيرحرة

الصناعةلرجالالمزايامنوغيرهاضريبيةتخفيضات

لإدارةاستعدادعلىيكونونالذينالخازنوأصحاب

المدينةهذهماثلتولقد.الصناعيةالمطارمنطقةمنأعمالهم

.المتحدةالمملكةفىالجديدةالمدنمنالكثيرنمونموهافى

.أم819عامنسمة7ر899سكانهاعددبلغوقد

الجديدةالمدنتخطيط

الحكومةاختارتهامواقعفيالجديدةالمدنبنيت

المراحلعلىتشرفتطويريةهيئةبتعيينوقامت،المركزية

عندماالهيئةهذهوتحل.المدنهذهونمولتخطجطالأولى

ثملها.المقدرالسكانىالحجمإلىالجديدةالمدينةتصل

التطويرية،الهيئةهذهموجوداتالجديدةالمدنلجنةتحيل

أخرىمدنإلى،الحديثةالمدينةمشروعمنالانتهاءبعد

وويلز.إنجلترافيإنشاؤهايراد

أنتريمهيحديثةمدنأربعالشماليةايرلندافييوجد

لشمالالبيئةقسمويدير.ولندنديريوكريجافونوباليمينا

التيالمدنلتنميةالعامةخطهمنجزءاالمدنهذهأيرلندا

المقاطعة.بمدنتعرف

تاريخيةنبذة

العمالمنكثيرعالقالميلاديعشرالتاسعالقرنفي

بنىولذلك.متدنيةمعيشيةظروفوفيالكبيرةالمدنفي

مخططةجديدةمجتمعاتالمصانعأصحاببعض

مدينةمنبالقربسالتيريمجتمعذلكومثال.لعمالهم

خططميرسيسايد.فيسنلايتبورتومجتمعبرادفورد

وهمامكتملتينجديدتينمدينتينأولهواردإبينز

مولتالمدينتينوكلتا،مميتيجاردنوولوين،ليتشورث

خاصة.بأموال

م1461عامصدرالذيالجديدةالمدنقانونمكن

عاميأتولم.الجديدةالمدنتمويلمنالبريطانيةالحكومة

أنشئت،قدجديدةمدينة41هناككانحتىام059

باتساعها.الأولىالجديدةالمدنوتتسم

سوىهناكيكنلمالعشرينالقرنخمسينياتخلال

ولقدوكمبرنولد.كوربيهما:تحديدهما،تممدينتين

القرنمنالأربعينياتفيالموضوعالنمطكوربياتبعت

وخلال.اندماجاأكثركمبرنولدأصبحتبينما،العشرين

منأكبرعددتحديدتمالعشرينالقرنوسبعينياتستينيات

منحجماأكبرالمدنهذهمعظموكانتالجديدةالمدن

مدنمواضعفيأنشئمنهاوكثير.الأولىالجديدةالمدن

فعلأ.قائمة

شرقيشمالفيمهمةصناعيةولايةدجيرسيليو

نسمة..63472748السكانعدد.المتحدةالولايات

نهريبينفيما،الأطلسيمنطقةوسطفيالولايةتقع

يوجد.الولايةعاصمةهيوترنتون.وهدسونديلاوير

مدنهاوبينالهادئةالصغيرةنيوجيرسيبلدانبينكبيرتباين

نيوجيرسيفيالسكانيةالكثافةوتزيد.الضخمةالصناعية

تقعالتىالمنتجعاتوتجتذب.أخرىولايةأيفيعنها

.عامكلالزوارملايينبالولايةالأطلسيلغماطئعلى

الجزءالأطلسيعلىالواقعالحساحلىالسهليغطي

والغابات،وتمإلشوافى.نيوجيرسيمنالجنوبى

منالشرقيةالمنطقةفيوالمروجوالأهوارالملحومستنقعات

الجنوبفىالتجاريةالبستنةالخصبةالارضوتدعم.السهل

.والغرب

السهلشمالعندالبيدمونتأراضيمنطقةتقع

والباسايكالهدسونمثلالكبيرةالأنهارتساعد.الساحلى

وتقع.بالمنطقةالضخمةالصناعيةالمدنوالرارشانوالرامابو

هايلاندزتسمىالتيإنجلاندبنيوالخاصةالمرتفعةالأراضى

العديدعلىالأراضيهذهوتحتوي.البيدمونتغربيشسمال

المكونةالمسطحةالقممذاتالجبالوسلاسلالبحيراتمن

الصوانى.الصخرالمسمىالصلبالصخرمن

الركنفاليومنطقةالأبلاشجبالسلسلةوتحتل

الطفلمنتكويناتوتوجد.لنيوجيرسيالشرقيالشمالي

وتنتشرالأبلالق،واديفيالجيريوالحجرالصفحى

فيالكيتاتينىجبالوتمتد،الواديمنحدراتفيالمزأرع

قمةعندالجبالديلاويرنهرويقطع.الولايةحدودموازاة

المنظر.بديعةديلاويرمياه
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!ملالقر!مستقعم!البريالتوتيحصدونوهمالعمال

رراعةفيال!برىالولاياتمنواحدةسوجيرسىتصص.تشاتسورت

والفراولة،الد!عفتمارأي!اهاكالرراعويتج.البرىالتوت

والعف.

وفيلادلفياشنيويوركمدينتيبيننيوجيرسيتقع

.المتحدةالولاياتفيالمدنأكبرمنوهمابنسلفانيا.

نيوجير!ى.لبضابوخدماتعملاقينسوقينوتمثلان

إلىيوميةبرحلاتنيوجيرسيسكانمنالعديدويقوم

وفيلادلفيا.نيويوركمدينتيفيأعمالهمامقار

.هناكالعاملينمعظمالخدميةالصناعاتتستوعب

وفىالأعمالخدماتفيالحضرس!صانمنالعديدويعمل

التجزئة.تجارةوفي،التعليم

ويقع.الفنادقمنالعديدعلىسيتيأتلانتيكتحتوي

الأبحاثمحتبراتأكبرمنواحدنيوبروفيدنسمنبالقرب

تىأيهلشركةالتابعةبلمختبراتوهي،العالمفيالخاصة

.والبرقللهاتفالامريكيةالشركةوهىتيآند

مدينةإلىلى!ورتسهدسور!ريعمرواشنطنجورججسر

ليوحيرسىس!!الىالآلاهـمنيومياالجسرهداويشقبل.نيويورك

يكويورك.في!عملودالذين

يأمنأكثرالكيميائيةالمنتجاتمننيوجيرسىتنتج

منتجاتهاوتشتمل،المتحدةالولاياتفيأخرىولاية

والمعداتالغذائيةالمنتجاتعلىالأخرىالصناعية

فىالزراعيةالمنتجاتأهمأما.الطباعةومواد،الكهربائية

.تواوالخضرا،للبنواشهور،افهىنيوجيرسى

الهنودمنوهمديلاوير،قبيلةأعضاءسكن

المنطقة.إلىالأوروبيينوصولقبلنيوجيرسيالجون!صانيين

لدىيعملإيطاليملاحوهو-فيراتزانوداجوفانىزاروقد

واكتشف.أم452عامنيوجيرسىشاطئ-الفرنسي!ت

لصالحبالملاحةيقومكانإنجليزيوهو-هدسونهنري

فىوذلكهدسونونهرهوكسانديخليج-الهولنديين

دائمةأوروبيةمستوطنةأولالهولنديونأنشا.أم906عام

منجزءالآن)وهيبيرجينعندوذلكأم066عامفي

فينيوجيرسىعلىبالسيطرةإنجلترافازتجيرسى(.مديسة

فيبريرصيرةاسمع!ىتسميتهاوتمت.أم466عام

.الإنجليزيالقنال

المعاركمنمائةمنيقربمانيوجيرسىوشهدت

أطلقوقدأم(،783-أ)775الأمريكيةالثورةخلال

برنستونمنكلوقامت.الثورةمعاركمسرحاسمعليها

أثناءالمتحدةالولاياتعاصمةبدورقصيرةلفترةوترنتون

صفوففيالنيوجيرسيينمنالكثيروحارب.الحرب

الأمريكيةالأهليةالحربأثناءالاتحاديالجيع!

الولايةفيتعاطفهناككانولكنأم(،أ-861865)

.الجنويالجانبمع

فيالمواصلاتعلىأجريتالتىأخحسيناتاساعدت

صناعيةولايةنيوجيرسىجعلعلىعشرالتاسعالقرن

الأقمشة،إنتاجالمبكرةالصناعاتوتضمنت.كبيرة

والحديد،،الصلصاليةوالمنتجاتوالحرير،،والقاطرات

الكهربائيالمصباحأديسونتوماساخترعوقدوالفولاذ،

.أم987فيبنيوجيرسي،باركمينلوفىالمتوهج

الكيميائيةوالصناعاتالإلكترونيةالصناعاتبدأت

منالأربعينياتفىالولايةوامئفينطاقعلىالإنتاج

التشريعيةالهيئةصوتتأم779عاموفي.العشرينالقرن

فيللقماربفئصالاتلصالإلسماحنيوجيرسيفي

سيتي.أتلانتيك

البريطانيونببنائهاقاماشسمية،الهندعاصمةليودلهي

دلهيجنوبىكم5لعدعلىالعشرينالقرنمطلعفي

مدينةلتشكلابعدفيماالتحمتاالمدينتينولكن،القديمة

2،كم943قدرهامساحةتغطيوهي.كبرىواحدة

فتغطيالقديمةدلهيأما.نسمة792.103ويسكنها

نسمة.342/988.4ويسكنها2كم329قدرهامساحة
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فيالجامعالمسجد

نيودلهى.

منهم،نيودلهيسكانمعظمالمهاجرونيشكلالسكا!.

واليانيين،،المسلمينمنأقلياتبجانبهندوس08%نحو

هي:جامعاتثلاثنيودلهيوفي.والبوذيينوالنصارى

الملياوجامعةنهرو،لالجواهروجامعة،نيودلهيجامعة

والأدبية،الفنيةالكلياتمنالعديدبجانب،الإسلامية

.اللغاتوكلياتوالتقنية

الهندية،اللغةنيودلهيسكانمعظميتحدث.اللغات

البنجابيةتشملأخرىولغات،الإنجليزيةاللغةبجانب

دواوينفيالمدينةسكانويعمل.والبنغاليةردية9وا

الجغرافيموقعهاأنكما،الصناعةمجالوفي،الحكومة

ول!ش.والمالللتجارةمهمامركزأمنهايجعلوالسياسي

مثل،الاقتصادينموهاتعوقأساسيةمشكلاتتواجهالمدينة

فىالسكنإلىالسكانثلثيضطرمما،السكنمشكلة

الكهربائيالتيارسريانانتظامعدمأنكما.الفقيرةالحارات

تواكبولا،والعملالإنتاجتوقفعلىالمصاؤبعضيجبر

ونموها.المدينةتطورالصحىوالصرفالمياهخدمات

غربيشممالفيالبريةالطرقتمر.والاتصالاتالنقل

تش!شلالتينيودلهيمنطقةعبرالشرقياسمهلإلىالهند

أنديرامطاربجانب،الحديديةوالسككالبريةالطرقملتقى

مكاتبأيضاوبها.المدينةغربيجنوبالدوليغاندي

الإذاعةاستوديوهاتبجانب،الرئيسيةالصحفمعظم

.والتلفاز

مننيودل!فىالحكوميالجهازيتألف.الحكومة

المجلس2-الحاكم،أ:الحكمفيمستوياتثلاثة

رئيصيعينهمأشخاصأربعةمنيتكونالذيالتنفيذي

منتخبةهيئاتوثلاثمنتخبمجلس3-،الدولة

المياهخدماتوإدارةتنظيمعلىللإشرأف،للبلديات

والمواصلاتوالتعليم،الصحيةوالخدماتوا!هرباء،

المدنى.والدفاعوالشرطةالعامة

ويدز(؟ساوثنيو)ولايةأسترالياانظر:ويلز.ساوتليو

)أعدادالمنفيونالسجناء)الامتعدادات(،الأولالأسطول

المنميين(.السجناء

فياوبةالسويديةالمستعمرةكانتسويدنليو

خليجمصبمنديلاويرنهربجوارتمتدوكانتأمريكا.

بنيوجيرسى.،الحالىترنتونموقعمنيقربماإلىديلاوير

،ام638عامفىالمستعمرةالسويديونالمستعمرونأنشأوقد

الحالي،ويلمينجتونمو!عندكريستينافورتببناءوقاموا

الشمالفينيونذرلاندفيالهولنديونوتحملبديلاوير.

وهولنداالسويدبقاءأثناءالفراءتجارةفيالعسويديةالمنافسة

نيوسويدنعلىأم655عام،الهولنديوناستولى.حليفتين

.القوةباستخدامالتهديدضغطتحت

وركار4!!لرر!خ.ا!لأفى!الىثأ!لاقوثولفيو

نيوجزيرةالإقليمهذاويشمل.نسمة.474568

وقدكندا.أرضمنجزءوهولبرادور،وساحلفاوندلاند

ما949سنةكنديةأرضافاوندلاندنيوأصبحت

وهيأفالونجزيرةلثمبهفيوتقعجونسانوعاصمتها

أقدمأحدبالنشاطالعامرةالمدينةوهذهمدنها.أكبر

القد،أسماكوتكثرأمريكا.شمالفيالسكانيةالتجمعات
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تقعميموريالجامعة

وهىحونسانبمدينة

ليوا!حيدةاالحامعة

أنشئتوقد.فاوندلاند

ككليةأم259مشة

تمسحوبدأتميموريال

منذالعلميةالدرجات

أمافاوندلاند.نيوسواحلحولالسالمونوسمك،والحيتان

نيوفيالوحيدةالأحرىالمدينةفهيبروككورنرمدينة

فاوندلاند.

!أمبشاير،فيمحليحي!اتم!قة!رستلدور

شرقوفى.نسمة1)00.57سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

بريطانيافيالنفطتكريرمصافيأكبرتوجدنيوفورست

حيث،أخرىأماكنفىالمهمةالأنشطةمنالزراعةوتعتبر

فىوبخاصة،الصغيرةالممتلكاتمنالعديديوجد

صناعاتورينجوودليمينجتونفىيوجدبينما.الجنوب

للمنطقة.الإداريالمركزليندهرستوتعتبر.هندممية

!اووايرصبةى!اراتلي!ةم!قة!رستليو

وتبلغووتر،مبتونساوثهاأفوننهرالمنطقةويحدبإنجلترا.

.2كم036حوالىمساحتها

وجزء.والمروجالغاباتمنأساسافورستنيوتتكون

الغابةمنمساحاتوهناك،البريطانيللتاجمملوكمنها

الغالاتعلىالقيمينبلاطويقوم.طبيعيةمحمياتتعتبر

بتطبيق-للغابةالقديمةالإدارةمنبقيةوهم-الملكية

الغابة.هذهفيوالغزلانالقزمةالخيولوتتجول.القانون

،الميلاديعشرالحاديالقرنقبلنيوفورممتوجدت

الفاغ،وليمحكمأثناءكبيرةبدرجةتوسعتهاتمتولكن

وليمقتلوقد،هناكالغزلانباصطاديقومكانالذي

هذهفىبالصيدقيامهأثناء،روفوسبوليمالمعروفالثانى

نيومنالمستخرجةالأخشابوكانت.أم001عامالغابة

عشر،التاسعالقرنإلىعشرالسالغالقرنمنفورلست

غابةتعدوحاليا،البريطانيةللبحريةالسفنبناءفىتستخدم

ومن.المشيوهواةالسائحينإلىمحببةمنطقةفورستنيو

قاعدةتقعحيث،ليندهرستهناكالحاذبيةذاتالأماكن

الملكية.الغاباتعلىأغيمينا

وراءتقعالتيالفرنسيةالأقاليمم!كاليدونيائيو

بعدوعلىالهادئالمحيطغربيجنوبفىوتقعالبحار.

بأستراليا.سيدنىمدينةشرقىشمالكم000.2نحو

يقاربماكاليدونيانيوفيالرئيسيةالجزيرةطوليبلغ

.2كمأ947/6حتهاومسا،كم05وعرضها،كم004

جزيرتالهاالتابعةالجزرومن.مرجانيةشعببهاويحيط

2.كم2و.85مساحتهماتبلغالتيلويالتي

الحرارةفدرجة،لطيفكاليدونيانيوفيوالمناخ

يناير.شهرفيم3و.يوليوشهرفيم452بين،تتراوح

ويستمرأبريلشهرمنالأمطارعديمالمعتدلالمولمممويبدأ

منفيبدأالأمطارذوالحارالموسمأمانوفمبر،شهرحتى

.مارسلثسهرإلىديسمبرشهر

نحوكاليدونيانيوسكانتعدادويبين

الميلانيزيالأصلمنالسكانويشكل.نسمةأ6ء،...

كددمن%04نحو-سكانيةمجموعةأكبروهم-

سكانية.مجموعةأكبرثانيالأوروبيونويشكل.السكان

والبوليينيزيينالإندونيسيينالأخرىالمجموعاتوتشمل

والفيتناميين.
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أخرىمدن.

البحرسطعصالارتفاعهـ

طر!ء--

شؤ؟جرلطئبلمل!ج!،!،231*حو!!-فن

كاعاؤم"!،6لا!!أبخأوفياحزيرةالهادي0المحيط

ماك!!جلل!ث!!بالي6عفيالئيكاالجنوي

!؟..ها.ءليفوجزيرة

81آكو،*كو.ص-ا"لويندص،ح!!لققاجزيرة

شمال!ى-!هؤايلول!-ورص!نر1

--،!لاكاكوال!-ك!تاد

نيو(

كاليدونيا**.-*جعم!سلاأك!لمحربر؟!ي

كوراد،لحر!تولتوتابعتا!خظازيبت

مبل001مينبوي!!رمي

اص*كطقيالصحوب!،لأ؟جريره

كمأ0100!،+أ

فيالأصليونالسكانهمالميلانيزي.الشعب

منوالعديدمختلفةلغة27ويتحدثوننيوكاليدونيا

الريفيةالمناطقفيالشعبأفرادبعضويسكن.اللهجات

إلاالهند.جوزشجروأوراقسعفمنمصنوعةأكواخفي

منأسقفذاتخرسانيةبيوتفيتعيح!الأغلبيةأن

العنيفبرقصهمعروفالميلانيزيوالشعب.المموجالحديد

وغيرها.الدينيةلطقوسهمتقامالتيالاحتفالاتفي

جزيرتيسكانويعرفبلوبيلو.:الرقصهذاويسمى

تشاب.تشابالمسماةبرقصتهملويالتي

الجزيرةعلىالوحيدةالمدينةوهيكاليدونيا،نيوعاصمةنومييا،

كاليدوليا.نيوأيضاتسمىالتيالرئيسية

964كاليدونيانيو

الإندونيسيونانحدر.والفيتناميونالإندونيسيون

منأساسانيوكاليدونيافييعيشونالذينوالفيتناميون

لممابقة.أزمنةفىالجزيرةإلىجلبواالذينالأجراءالعمال

بلادهم.معيشةوأنماطعاداتكماالعديدعلىحافظواوقد

فيالأخرىالهادئالمحيطجزرسكانمنالكثيرويعمل

النيكل.ومصهرمناجم

فيصناعةأهمالنيكلتعدينصناعةتعدالاقتصاد.

العالمفيللنيكلمنتجأكبرثانيتجعلهاالتينيوكاليدونيا

كندا.بعد

فيمفتوحةمناجممنالنيكلخامويستخلص

فىالنيكلمصهرويوجدوثيو.ونيبويبورو،مناطق

تتمحيثنومييامدينةمشارفعلىدونيامبوضاحية

نيوكاليدونياوتنتج%08درجةإلىالخامالنيكلتنقية

فىوالنيكلالحديدخليطمنمتريطنألف07نحو

السنة.

الأنشطةمنواحدايعدالمحليةالأنهارفىبالرمحالأسماكصيد

الريفيةالمناطقفىتمارسلاتزالالتيالميلانيزيللشعبالتقليدية

نيوكاليدونيا.فيالامتوائية
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الأهميةحيثمنالثانيةالصناعةالسياحةوتشكل

بزيارةزائر000/08نحوالثمانينياتأوائلفيقامحيث

مسافر.00643قرابةإلىبالإضافةهذانيوكاليدونيا،

إلىأدىالسياسىالعنفأنغير.الزائرةالسفنعلى

فيفخمةفنادقبضعةوهناك.الزائرينأعدادانخفاض

الأحياءحوضإلىالزوأرمنكثيرويذهبنومييا.مدينة

منبالقربفاتاأنسىشاطئعلىالعالميةالشهرةذيالمائية

نو.جزيرةعندالسابقةالعقابيةالمستعمرةإلىوأيضانومييا،

.المشهورةالمتنزهاتمنباينزأفآيلوتعتبر

والخنازيروالماعزكالأبقارالمواشيتربيةوتشكل

كذلكنيوكاليدونياوتقومللاقتصاد.أهميةوالخيول

.والقهوةالمجففالهندجوزلببتصدير

المنتظمةالشحنخدماتتربط.وا!لواصلاتالنقل

الصغيرةالسفنوتبحر.العالممناطقمنبالعديدنومييا

المحيطفيالمجاورةالبلدانجزرإلىنيوكاليدونيامياهداخل

فيالحديثالدوليالمطارالجويةالرحلاتوتخدمالهادئ

نومييا.عنكم05نحوتبعدالتيتونتوتامنطقة

منمايقاربويذهبنيوكاليدونيا.فىإلزامى.التعليم

يذهببينماخاصةمدارسإلينيوكاليدونياأطفالنصف

فرنساوتقوم.مجانيةحكوميةمدارسإلىالآخرالنصف

طبقاالاختباراتالطلابويؤدي،الثانويالتعليمبتمويل

هيالتعليماولغة.الفرنسيةالحكوميةالمدارسلاختبارأت

مناسبةمدرسيةموادلتعميممحاولاتوأجريت.الفرنسية

للتعليمادراسيةمنحاالحكومةوتقدم.الميلانيزيينللطلاب

فرنسا.فيالعالي

اذساميامندوباالفرنسيةالحكومةتعين.الحكمنظام

ويناقمقنيوكاليدونيا.فىلهاممثلاكبرىصلاحيات

تقدمهاالتيالإقليمميزانيةنائبا36منمكوننيابيمجلس

عليها.ويوافقالحكومة

حولرغباتهعنيعبرأنكذلكللمجلسويمكن

التشرئالتيسلطةتمحارجالتيالسياسةالمسائل

لمملطةبوصفه،الحاكمويجتمع.باريسعليهاتسيطر

الحاكم.يترأسهالذيالاستشاريالمجلسمعتنفيذية

وهناكالأعضاء.بقيةبانتخابالإقليممجلسويقوم

ويقوم.الفرنسىالبرلمانفينيوكاليدونياعنممثلان

الوطنيالمجلسفينائببانتخابالإقليمفيالناخبون

وهناك.الفرنسيالشيوخمجلمي!فيوعضوالفرنسي

الاقتصاديالمجلسفىكاليدونيانيوعنممثلكذلك

الفرنسي.والاجتماعي

الأصليوننيوكاليدونياسكانكانربما.تاريخيةنبدة

لويالتيجزيرتيس!!انوبعضبابوا.جزيرةمنمهاجرين

يزورأوروبيأصلمنشخصوأول.بولينيزيأصلمنهم

بالادمنطقةفيرساالذيكوكجيمسهونيوكاليدونيا

.أم149/774يومالشرقىالشماليالساحلعلى

بالادفيإرساليةالفرنسيونالكاثوليكالمنصرونوأقام

فينرييرالبحريالعميدوامحتولى.أم843عامفي

عامفىفرنسالصالحالجزيرةملكيةعلىديزبوانت

وأكلبقتلالميلانيزيينمنمجموعةقامتأنبعدأم853

.أم085عامفىالفرنسيةالامشطلاعسفنإحدىطاقم

باينأوفأيلوجزيرةنودجزيرةتستخدمفرنساوكانت

،أم798وام864عامىبينفيماعليهمالمحكوملترحيل

توقفتأنوبعد.سياسيينمطرودينالرجالمنالعديدوكان

عشراتخلال-وعائلاتهمهؤلاءشكلالترحيلأعمال

فيالنيكلاكتشافوتم.الأوروبيينالس!صانمعظم-العسين

اسمبعينيات.فىالمنطقةإلىالناساندفاعوبدأأم863عام

أعلنام(أم-459)939الثانيةالعالميةالحربوأثناء

،الحرةالفرنسيةللقواتتأييدهمكاليدونيانيوسكان

الغربيالجزءعنالدفاعفىمهماموقعاالجزيرةوغدت

الولاياتمنكثيرةقواتتمركزتحيث،الهادئللمحيط

الرئيسية.الجزيرةفيونيوزيلنداوأسترالياالمتحدة

،الأجيرةالعمالةنظامام519عامفيالحكومةوألغت

منعاملألف13نحونيوكاليدونيافيتحتهعملالذي

العاملينهؤلاءمعظمإرجاعوتم.وفيتناموإندونيسياالص!ت

.الستينياتأوائ!طفيبلادهمإلى

أنهمإلىالميلانيزيونتخبهأنوبعدأم829عامومنذ

ثارواالفرنسيينالمواطنينمنعدداأقليصبحونسوف

.الاستقلالأجلمنبعنفوأحيانابقوة

إلاالتنازلاتبعضبمنحهمالفرنسيةالحكومةوقامت

.بالاستقلالالمطالبةفياستمرواالميلانيزيينأن

الميلانيزيينبعضبينأم889عامفيالعنفوثار

السنةفيبعدفيماالناخبونووافق.الفرنسيينوالمسؤولين

حولاستفتاءعلىنصت،سلاماتفاقيةعلىنفسها

.أم899عامفيالامشقلال

.المتحدةالولاياتغربيجنوبفيولايةمكسيكوليو

السحرأرصوتسمى.نسمة9775211)س!صانهاعدد

وقدتاريخها.وثراءالطبيعيةمناظرهاجمالبسبب

أثرويظهرمكسيكو،نيوعلىماوقتفيأسبانياسيطرت

والأطعمة،،الأماكنأسماءع!بقوةالأمحبانيالتأثير

.العطلاتفيتتبعالتيوالعادات

أقلمنولكنها،المساحةواسعةمكسيكوونيو

المركزهيمدنها،أكبر،وألبوكركي.سكاناالولايات

فيسانتاومدينة.والتجارةوالمواصلاتللصناعةالرئيسي

وعاصمتها.الولايةمدنكبرياتثانيةهي
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والتجارةالصساعةمركزوهيمكسيكو،نيومدنأكبرألبوكركي

.والمواصلات

للولاية.الشر!يالثلثمنمايقربالسهولتغطي

هذهفيمترا،ء98ارتفاعا،مكسيكونيوتلالأقلويقع

الحدودبمحاذاةبلفردخزانعندالسهول

وسطشمالفيروكيجبالوترتفع.للولايةالجنوبية

ويلربيكقمةهىالولايةفىقمةوأعلىميكسيكو.نيو

مترا.110.4ارتفاعهاويبلغ

وودياناوسهولأوديانامكسيكونيوغربشمماليحوي

مستوية)تلالوميساتوجروفجداولأدناهافيضيقة

للولايةالوسطىالغربيةالجنوبيةالمناطقوتحتوي(.السطح

مكسيكونيووتتمتع،الوعرةالجبالمنمتفرقةسلاسلعلى

32بينماالحرارةدرجاتمتوسطويتراوح،جافدافئبمناخ

يناير.فيواحدةمئويةودرجةيوليو،فيمئويةدرجة

ميكسيكو.نيوفىالاقتصاديالنشاطالحكومةوتحتكر

لحكومةالتابعةالنوويةالطاقةأبحاثمختبراتوتعتبر

وتتلقى.المدينةفيالرئيسيالمخدمالمتحدةالولايات

الذين،السياحمنكبيرادخلاالأخرىالخدميةالصناعات

الثقافي.وترأثهامكسيكونيومناظرجماليجتذبهم

منالضخمةالطبيعىوالغازالنفطاحتياطياتتجعل

والغازالنفطويمثل.مهمةتعدينولايةميكمسيكونيو

منالإجماليالولايةدخلمن%04حواليالطيعي

الأجزاءفيالطيعيالغازوينتج.التعدينيةالمنتجات

كمياتوتنقل.الولايةمنالشرقيةوالغربيةالغربيةالشمالية

أخرىولاياتإلىالطبيعيمكسيكونيوغازمنكبيرة

منمكسيكونيونفطأرباعثلاثةحواليويأتي.بالأنابيب

الولاية.منالشرقيالجنوبىالطرففيلىمقاطعة

نيوفيصناعينشاطأهمالبترولتكريرويعد

نشاطأهمثانيالإلكترونيةالمعدأتإنتاجويعدمكسيكو.

منالصناعةهذهإنتاجمعظمويأتي.المنطقةفيصناعي

أهمثالثالأغذيةتصنيعيعتبربينما،ألبوكركيمنطقة

صناعي.نشاط

وتمتلك.زراعينشاطأهمالمواشيتربيةتعد

ومنتجاتوالأبقار.الأغناممنرأسمليونيحواليالولاية

الأهمية:حعسبمرتبةهي،الرئيسيةالزراعيةمكسيكونيو

منالإنتاجمعظمويأتي،والتبنوالمواشيوالألباناللحوم

الاخرىالزراعيةالمنتجاتومن.الولايةمنالشرقيالجزء

والذرةوالقطنالشاميةوالذرةالحارالفلفل:الأهميةذات

والقمح.

الانيعرففيماالأرجحعلىالهنودعاش

وكان،عام02!...منتقربمدةمكعسيكوبنيو

دخلمنأولعشرالسادسالقرنفىالأسبانالمكتشفون

الأبيض.الجنسمنالمنطقة

حيثأم،821عامحتىالمنطقةأسبانياحكمت

وفي.المكسيكمقاطعاتإحدىمكسيكونيوأصبحت

مكسيكونيوبينفربطفي،سانتاممرافتتحالعامنفس

علىالمتحدةالولاياتاستحوذتوقد.ميسوريوولاية

فى6ولايةوأصبحتام848فيمكسيكونيوملكية

.ام219عاممنيناير

ترينتيموقعفيالعالمفيذريةقنبلةأولتفجيرتم

عاممنيوليومن61فيألاموجوردو،منبالقرب

مدينةوهىألاموسلوسفيالقنبلةأنتجتوقد.أم459

رئيسيمركزمكسيكوونيو.الجبالفيسرابنيتومختبر

النووية.والأبحاثالفضاءلأبحاث

الهولنديونملكيتهاادعىأمريكافيمنطقةطرلالدوو

المنطقةوضمت.الميلاديعشرالسالغالقرنأوائلفي

وديلاويركونكتيكتبولاياتالانيعرفمماأجزاء

عامهولندافيالتجارأنشأوقد.ونيويوركونيوجيرسي

لأغراضوذلكالهولنديةالغربيةالهندشمركةأم162

نذرلاند،نيوولاستعمار،الأسبانيةالإمبراطوريةمنافسة

عائلةثلاثونأنشأتكما.بالمنطقةالفراءتحارةولتطوير

نهرمصبعندهولنديةمستعمرة،التجاريةالشركةتمولها

الهولنديونالمستوطنونأنشأوقد.ام462فيهدسون

.ام625عامفي(نيويورك)الآنامستردأمنيوهناك

منمانهاتنجزيرة،المستوطنةحاكم،مينوتبيترواشترى

فيماتجاريةمراكزالهولنديونوشيدام626عامفيالهنود

وكونكتيكتوهارتفوردونيويوركألبانيإلىالآنتحول

ونيوجيرسي.وترنتون
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البلدانمنالعديدمنمستوطنينالشركةاجتذبت

بهاالتخاطبيتملغة02حواليهناكوكانت.الأوروبية

.الدياناتمنعددإلىالسكانانتمىبينما،المستعمرةفى

وحاربوا،الإيروكويوسلهنودحلفاءوأصئالهولنديون

المجاورين.الفرنسيينوالمستعمرينالأخرىالقبائل

عشرالسابعالقرنمنالخمسينياتعقدوبحلول

الهولنديينبينعنيفتجاريتنافستنامى،الميلادي

منأسطولأالإنجليزأرسل،أم466عاموفىوالإنجليز.

دوقلصالحنذرلاندنيوعلىبالامشيلاءليقومالحربيةالسفن

،القتالالهولنديينالمستعمرينمنالكثيررفضوقد.يورك

للإنجليز.يستسلمأنبيترستايفسنتالحاكمواضو

الإنجليزية.نيويوركمستعمرةنذرلاندنيووأصبحت

نهرعلىتقع،النصارىعندمعظمةبلدة!رسيافي

تحويبأستراليا.بيرثشمالكما03حواليوتبعدمور

وقد.للفنونعرضوصالةومتحفاومتجرا،فندقا،البلدة

الرهبانبوساطةام846عامفينورسيانيوديرانشئ

الأصليينالسكانمعللعملأسبانيامنالقادمينالبنيدكتيين

جماعةمن25حواليحالياويعيعش.المنطقةفي

إلىبالإضافةهؤلاءويقومنورسيا.نيوفيالبنيدكتيين

كما،والأغنامللقمحمزرعةبإدارة،الرهبانيةأنشطهم

وينتظم.المحليةبالأبرشيةويعتنون،للضيافةبيتايوفرون

نورمسيانيومدرسةفيالتلاميذمن051حوالي

مختلطة.داخليةمدرسةوهي،الكاثوليكية

الولاياتشرقشالفيولايةهاميشايرليو

تغطي.نسمة1)131و159سكانهاعدد،المتحدة

نيوإنجلاندمنطقةفي2كم42لأ.32الولايةمساحة

الهواءفيتؤدىالتيوالأنشطةالطبيعةبجمالوتشتهر

فيمدينتينأكبروناشسوامانشستروتعتبر.العامطوالالطلق

وتسمى.الولايةعاصمةهىكونكوردومدينة.الولاية

طبيعيةتراكماتلوجودالجرانيتولايةهامبشايرنيوولاية

المنخفضةالأراضيوتغطيبها.الجرانيتمنضخمة

هامبشاير.نيوشرقيلجنوبالأقصىالطرفالساحلية

مناطقالقصيرالساحلطولعلىالممتدةالشواطئوتعتبر

والإوزالبططيورمنالآلافوتستريح.شعبيةاستجمام

السنوية.هجرتهاأثناءالكبيرالمنطقةخليجعند

مناطقمعظملنيوإنجلاندالمرتفعةالشرقيةالأراضيتمثل

الأراضيوتوجد.والغربيةوالشرقيةالجنوبيةهامبشايرنيو

فيالواسعةوالبحيراتبالغاباتالمغطاةوالتلالالغنيةالزرأعية

وفي،والبحيراتالتلالومنطقة،بالمنطقةميريماكوادي

شمالالبيضاءالجبالمنطقةوتغطي.كونكتيكتنهروادي

يقعالذيمترا(،ا19)7واشنطنجبلويعدهامبشاير.نيو

وتقع،الولايةفيقمةأعلى،لالمنطقةبرزيدانشيالسلسلةفي

مشكلصخريتكوينوهيالعجوز،الجبالرجلصخرة

فرانكونيا.سلسلةفيعجوز،رجلوجههيئةعلى

الجزءفيهامبشايرلنيوالاقتصاديالنشاطأغلبيةتتركز

سكانأغلبيةالمنطقةهذهفيوتعيش.الولايةمنالجنوبي

منالكثيرقاموقد.الجيدةالنقلوسائلوتتوافر،الولاية

المعدلاتبسببهامبشايرنيوشرقيجنوبفيالمشارلغ

الماليةالشركاتوتحظى.الولايةفيللضرائبالمنخفضة

الكثيرويزور.هناكخاصةبأهميةالإلكترونياتومنتجو

الصناعاتوتحتفظ.الساحليةالمنطقةمنتجعاتالسياحمن

فيبأهميتهاالألبانومزارعالأخشابتصنيعمثلالتقليدية

وايتفيللتزلجشائعةمنتجعاتوهناك.أخرىمناطق

ماونتنز.

قبلهامبشايرنيوفيالألجونكوانيونالهنودعالق

بإنشاءالإنجليزمناثنانوقام.هناكإلىالأوروبيينوصول

فيالمنطقةفيالدائمةالأولىالأوروبيةالمستوطنات

طومسونديفيدهما-السائكلشرالقرنمنالعشرينيات

.هلتونوإدوارد

ام788عاممنيونيو21فيهامبشاير،نيووأصبحت

دستورأقرتحينالمتحدةالولاياتمنالتاسعةالولاية

مفعولسريانإلىالتصديقهذاأدىوقد.المتحدةالولايات

الحربخلالالاتحاديالجانبمعالولايةوحاربتالدستور.

أم(.1861586)الأمري!صيةالأهلية

النقدمؤتمرأم،449عامفى،دولة44ممثلووعقد

لإحياءالخططبرسمهؤلاءوقاموودز.بريتونفيالدولي

أم(.459-أ)939الثانيةالعالميةالحرببعدالعالميةالتجارة

في،تممانأرليدعىهو!ديملاح!أم!لالدليو

ربطتوقدأستراليا.قارةحولبالالتفاف،ام426عام

فانوأراضيأستراليارحلتهعنالناتجةالهولنديةالخرائط

،واحدةقارةباعتبارها،الجديدةوغينياتسمانيا()الآنديمن

هولاند(.)نيونوفاهولاندياتسمى

المتحدةبالولايات،نيوجيرسيمدنأضخمووارك

عدديبلغ.نسمة275)122سكانهاعدد.الأمريكية

إحدىوهي،نسمة32112824.الكبرىنيواركسكان

نيواركتقع.الدولةفىالرئيسيةوالمواصلاتالصناعةمراكز

بعدعلىبالمسايك،نهرمصبعندنيواركخليجعلى

.نيويوركمدينةغربكمأ6حوالي

.نيواركسكانمن%06حواليالسودويشكل

إيطاليأصلمنالسكانمنال!ضيرأيضابالمدينةويوجد
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حيث(الصورةأعلى)في،باسايكلنهرالغربيةالضفةعلىتقعنيوارك

صناعيةمنطقةقلبالمدينةتشكل.نيواركخليجفيالنهرينساب

الأمريكية.المتحدةبالولاتجيرسينيوشرقيكبرى

والكيميائياتالأدويةإنتاجويعد.وبورتوريكىوبرتغالي

.نيواركفيالرئيسىالصناعىالنشاط

فيمحليةحكومةذاتمقاطعةولقميروودليوارك

نسمة.0043201سكانهاعددبإنجلترا،نوتنجهامشاير،

غابةمنوجزءاويلوساوثنيواركبلداتوتتضمن

المقاطعةتنتجهاالتىالزراعيةالمنتجاتوتشملشيروود.

التقطيرهيبالمقاطعةالرئيسيةوالصناعاتوالشعير.،القمح

وكراسيالملابمىوإنتاجالحجارةواستخراجوالهندسة

قلعةبقايانيواركوتحوي.الدحروجةالأسيطناتتحميل

كاتدرائيةوترجع.الميلاديعشرالثانيالقرنفيبنيت

نفسه.التاريخإلىويلساوث

،طروادةحربخلالإغر!قيهـاربليوصووس

وبعد.أخيلالإغريقيالبطلأبوهكان.بيرهوسأيضايسمى

اليونانجيولقنيوبتوليموسساعدالحربفيأخيلموت

وبدون.طروادةعلىالإغريقواستولىالطرواديينلتهزم

.بريامالعجوزطروادةملكنيوبتوليموسقتل،رحمة

بركشاير،فيمحلىحكمذاتريفيةمنطقةليويري

مزارعووينتج،نسمة004.136سكانهاعددلمحانجلترا،

وتقع.الأغنامويرعونوالخضراواتالحبوبالمنطقةهذه

بجوارهاويوجد.كينتنهرعلىالتجاريةنيوبريمدينة

وهي،وافونكينتوقناةنهرويخترقها.الخيللسباقحلبة

صناعاتوتشمل.النهريةالسفنبرحلاتشهيرةقناة

وتقع.الحاسوبأجهزةوإنتاجالبحريةالهندسةنيوبري

الشهيرةأماكنهاومن،المنطقةبهذهالمستقلةبردفيلدمدرسة

ولامبورن،،وهنجرفورد،وجرينهام،وإيستبوري،بيدون

.نجبورنوبا

بركشاير.:يضاأنظرا

نجليزيإشرنا.(م7671-3171)جون،بريئيو

منأولبأنهالأطفالأدبتاريخفيالثمتهر.كتبوبائع

اللطيفالجيبكتابنشر.للأطفالكتباوباعطبع

أم(،)765جيدانوحذاءانام(74)4سنةالصغير

جميلورقعلىمزخرفاتجليدامجلدةعديدةأخرىوكتبا

هولندا.فيمصنوعمذهب

وتقع،والشمسالإنجيلتسمىنيوبريمكتبةكانت

ونصيراصديقاوكان.بلندن،بولسانكنيسةساحةفى

منوكثيرينجونسونوصمويل،سميثلآوليفرجولد

قسيسرواشهفيسميثجولدصورهوقد.عصرهمثقفى

هوسميثجولدأنالمعتقدومنأم(.)766ويكفيلد

وهذه.نيوبرينشرهاالتيالطريفةالكتببعضمؤلف

توماسسمىوقدحاليا.عاليةقيمةذاتالصغيرةالكتب

القرنمنشهيرإنجليزيةمقالات)كاتب،ماكوليبابنجتون

.الأطفالصديقنيوبريعشر(،التاسع

نيوبريميداليةسميتوقدبركشاير.فينيوبريولد

ميدالية.،نيوبري:انظر.باسمه

.الأمالإوزة،الأطفالأدبأيضا:انظر

جائزةنيوبريميداليةتعطى.ميدالية،!بري

السابقةالسنةخلالأمريكيأطفالأدبكاتبلأحسن

بمعرفةام219سنةومنحتالجائزةانشئتوقدلمنحها.

.رر.مؤسسةإدارةمجلسرئيسملشر،.ج.فريدريك

والناشرالمكتباتمجلةتنشرالتي،وشركاهبوكر

الناشر،نيوبريجونباسمالجائزةسمىوقد.الأسبوعية

ميداليةأيضا،ملشرأنشأوقد.الإنجليزيالكتبوبائع

كتابمؤلفلأحسنسنوياتقدمجائزةوهى.كالديكوت

لمنحها.السابقةالسنةعنللأطفالمصور

ميدالية.،كالديكوت؟جون،نيوبري:أيضاانظر

بولجز،جوينتبمنطقةمحلىحكممنطقةليويورت

نسمة.009/921سكانهاعدد،نيوبورتمدينةمركزها

صناعاتهابينومن.كبيرةإمكاناتبهميناءوللمدينة

الموادوتصنيع،الهندسيةوالصناعاتالمعدنيةالصناعات

نيوبورتوبمدينة.الكهربائيةوالمعدات،الكيميائية
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بقربهاويوجد.نورمنديةقلعةوبقايانورمنديةكاتدرائية

كايرليون.عندرومانيةمستوطنةمكان

فيكثيرةأخرىأماكناسمأيضاهىونيوبورت

وأخرىشروبشايربمقاطعةنيوبورتتوجدفمثلابريطانيا.

ويلز.انظر:.وايتجزيرةعلى

الأساروفينيوبىالملكةاشتهرت.الملكةليويي،

وكانت.الموتىأبنائهاعلىالأبديبحدادهاالإغريقية

آمفيون،وتزوجت،ديونوالملكةتنتلوسللملكابنةنيوبي

بأنها،تفاخرتوقد(.القديمةالإغريقية)المدينةطيبةملك

وأالستوبناتها،الرائعينالسبعةأوالستةأبنائهابسبب

لمالتيالإلاهة،منأكثرالتأليهتستحق،الجميلاتالسبع

ليتو،وأمرت.وآرتميسأبولوهماابنينسوىلهايكن

بسهامها.نيوبيأبناءبقتلوأرتميسأبولو،غاضبةوهي

دونأبنائهافقدوبكتالقلبكسيرةنيوبيفأصبحت

بتحويلها-يزع!ونكما-بهارحمةالالهةوقامت.توقف

فإنللروايةووففا.الدموعمثلبماءتنفجر،صخرةإلى

يعرففيماسيبلونجنوبيتقع،النبعذاتالصخرةهذه

بتركيا.اليوم

الكيميائيورمزهكولومبيوم،أيضايدعيالئيوييوم

.فلزيرماديأوفضيأبيضلونذولينعنصر"*،

فلزيوهو،التنتالوممعأساسامتحداالطبيعةفيويوجد

معالنيوبيوممنالكثيربسبكالمنتجونويقومآخر.نادر

العالية.للحرارةمقاومة،قويةموادلصنعالصلبأوالنيكل

لأنهمعينةنوويةمفاعلاتقلبفيالنيوبيوميستخدمكما

مبرداتتحملويستطع،بسهولةبالتغلغلللنيوترونيسمح

الحرارةدرجاتوفي.العاليةالحرارةذاتالمفاعلات

ضعفييستعمللذافائقا،موصلايصبحجداالمنخفضة

الفائق.التوصيلانظر:.التوصيلالفائقةالمغنطجسات

6409.29الذريووزنه،14للنيوبيومالذريالعدد

م.54742فيويغليم01-2468فىوينصهر.

نظر:ا.م025عند3سماجم75،8النيوبيوموتببثثافة

تشارلزالبريطانيالكي!يائيالنيوبيوماكتشفوقد.الكثافة

.ام108عامهاتشت

الكيميائي.العنصرأيضا:ان!

أيرلندابشمال،محلىحكممنطقةليوظوظدي

.71873سكانهاعدد.التجاريةباليكليربلدةعاصمتها

وفيبحيرتها.بجواربلفاستشماليالمنطقةوتقع،نسمة

الأبقارالفلاحونيربيباليكلير،حول،الريفيالشمال

فيفهوالمنطقةجنوبأما.والأغناموالخنازيرللألبانالمنتجة

منكثيرويعيش.بلفاستضواحيمنضاحيةالواقع

كذلكالمنطقةوتنتج.نيوتاونابىفيببلفاستالعاملين

الخفيفة.الصناعاتمنعددوبها،المنسوجات

الجسيماتمعويكون،ذريتحتجسيمافيثرون

جميعنويات،بروتوناتوالمسماة،الأخرىالذريةتحت

نواتهتتكونالذيالعاديالهيدروجينعدافيما،الذرات

النيوتروناتتشكل.البروتونانظر:واحد.بروتونمن

وتوجد.النواةكتلةمنالمائةفي9.99والبروتونات

منتبقىماتشكلالنواةحولالإلكتروناتمنسحابة

ترتبط،النواةوداخل.الإلكترونانظر:.الكتلة

المعروفةالقوةبوساطةمعاوالبروتونات،النيوترونات

القوية.النوويةالقوةأوالقويبالتفاعل

يكونكيميائيعنصرأيذرةفيالنيوتروناتوعدد

الاجمالى)العددللعنصرالكتلةرفمبينللفرقمساويا

)عددالذريوعدده(والنيوتروناتللبروتونات

متساوئاعدداالخفيفةالعناصرذراتوتحوي(.البروتونات

العناصرتحويبينما.والنيوترونات،البروتوناتمنتقريبا

.البروتوناتمنأكبرالنيوتروناتمنعدداالثقيلة

تعسمىأسامسيةجسيماتمنالنيوتروناتتتكون

شحنةلهليسوالنيوترون.الكواركانظر:.الكوارك

أكبرالنيوترونوكتلةملم.أ-8112ةوقطرهكهربائية

بروتونإلىالحرالنيوترونويتحلل.البروتونمنقليلا

الحرالنيوترونعمرونصفمضاد.ونيوترينو،وإلكترون

تقريبا.دقيقة4.01

عالموهو،تشادويكجيمسالسيراكتشفوقد

واليوم.ام329عامفىالنيوترون،بريطانيفيزيائي

الختلفةالعناصرلجعل،النيوتروناتالعلماءيستخدم

داخل،بالنيوتروناتالعناصرذراتيقذفونحيث،إشعاعية

،النيوتروناتالذراتنوياتتمتصأنوبعد.نوويمفاعل

نواةاصطدامفعند.الإشعاعبإعطاء)تتفكك(تنحلفإنها

وتنقسممستقرةغيرتصبح،بنيوترونل!235اليورانيومنظير

الانشطار،تسمىالتيالعمليةهذه.متساويينقسمينإلى

إضافيةنيوتروناتتحرركما.الطاقةمنكبيرأقدراتطلق

سلسلةوتولد.اليورانيومذراتمنمزيدانشطارتسبب

النوويالتفاعلتسمىالانشطار،هذامنمستمرة

النووية.والمفاعلاتالأسلحةفىالطاقة،المشلسل

السير،تشادويكبمالنوويةالطاقة،الذرة:أيضاان!

.الباريون؟الإشعاعيالنشاط،جيمس

ا!ا!ا!صنالنظيرهواوو!الئيوترون

،المضادةالجسيماتوتدعىالنظائر،هذهمثل.للنيوترون
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للنيوترونليس.الذريةالجسيماتلكلبالنسبةتوجد

مشحونةجسيماتمنيتكونلكنه،كهربائيةشمحنات

فيالكواركشحناتعكسوشم.الكواركتدعىأصغر

المضادالنيوترونيصطدموعندماالمضاد.النيوترون

ذلكوأثناءالاخر.أحدهمايدمرأنيمكن،والنيوترون

.ام569عامالمضادالنيوتروناكتشافتم.طاقةيختجان

.النيوترون؟المضادةالمادةان!:

الذرية،تحتالجسيماتمنأنواععدةأحدالئيوثرليو

وتسيرقياسها.يمكنكتلةأو،كهربائيةشحنةلهاليس

تتفتتتنئكندماوهيتقريبا.الضوءبسرعةالنيوترينوات

ذرية.تحتجسيماتأومستقرةغيرذرةنواة

والتي،الجسيماتمنلبتونعائلةإلىتنتميوالنيوترينوات

المسميينثقلاالأكثروالنوعين،الإلكتروناتتشمل

تحويلويمكن.لبتونانظر:.والتاواتالميونات

نوياتمعبصدمها،مشحونةلبتوناتإلىالنيوترينوات

نيوترينو-إلكترونيسمىالنيوترينومننوعوهناك.ذرية

.إلكترونإلىتحويلهفقطيمكن

وتاواتميوناتإلىوتاو،ميونيوترينواتوتتحول

النيوترينواتتسمىأضدادلهاوالنيوترينواتفقط،

غيركتلةولهاكهربائيةشحنةلاتحملأيضاوهي.المضادة

اتجاهفيالنيوترينواتعنتختلفولكنها،للقياسقابلة

.المضادةالمادةانظر:دورانها.

شكلخلالمنإلاالمادةمعالنيوترينواتتتداخلولا

التداخليسمىالكهرومغنطجسيةالقوةأشكالمن

متناهيةمسافاتعلىتؤثرالقوةهذهولأن.الضعيف

الصلبةالمادةخلالتمرأنيمكنالنيوترينواتفإنالقصر،

منصزمةفإنوكمثال.للاصطدامقليلةفرصةمع

فقدبدونالأرضخلالكليةتمرأنيمكنالنيوترينوات

المادةاختراقعلىالنيوترينواتوقدرةقوتها.فيملحوظ

عرفوقد.النوويةالجسيماتدراسةفينافعةتجعلها

والبروتوناتالنيوتروناتتركيبعنالكثيرالفيزياء،علماء

والنوياتالنيوترينواتبينالنادرةالتصادماتبملاحظة

معجلتسمىبنبيطة،النيوترينواتإنتاجو!م.الذرية

.الجسيمات

أعماقفيتحدثالتي،النوويةالتفاعلاتبعضوتولد

النيوترينواتهذهبعضوتوفر.النيوترينواتالشمس

وإلى.الشمسبداخلمالدراسةالوحيدةالمباشرةالوسيلة

النيوترينواتأنمفادهانظريةالعلماءوضجعذلكجانب

المسماةالمتفجرةالنجوممنالمنطلقةالطاقةمنكثيراتحمل

التوهجفائقةالمستعرات

وولفجابخ.،باولي،الجسيماتمعجلأيضا:انظر

قياسفيتستخدمالمتريالنظامفيوحدةالئيوثن

لزيادةاللازمةالقوةهوالواحدوالنيوتن.نورمزها،القوة

فيواحدمتربمقدارواحدكجموزنهشيءسرعةنقصأو

ثانية.كلالثانية

حسابهايمكنجسملتسريعاللازمةالنيوتوناتوعدد

بالنيوتنالقوةيمثل)ق(حيثنك-فالصيغةباستخدام

2.بالمتر/ثانيةالتسارعو)ن(،بالكيلوجرامالكتلةو)ك(،

.الباسكال:أيضاانظر

مغنية.(-م8491)وليفياأ،جون+نيوتن

فيأسطواناتهاعنجراميبجائزةفازت،أستراليةوممثلة

فياشمتهرتوقدأم.829و7491و1173سنوات

الفيلموفيأم(،)789الشحمالناجحالمودمميقيالفيلم

لمانجلترا.جون-نيوتنولدتام(.089)زانادوالموسيقي

الخامسة.فيوهيأسترالياإلىعائلتهامعانتقلتثم

فرقتهاكونتعمرهامنعشرةالرابعةبلغتوعندما

بجائزةفازتبعدوفيما.ملبورنفيالخاصةالموسيقية

وقدغنغنغنالمسماةأوكيفجونيالمواهباختبار

وتزوجت.المتحدةوالولاياتإنجلترافىوعملتعاشت

.ام849سنةلاتانزيماتمنجوننيوتون

متداخلةحلقاتنيوتنحلقات.!حلقاتلدوتن،

زجاجقطعةتوضععندمارؤيتهايمكنومظلمةمضيئة

إليهاينظروعندما.مستويةزجاجقطعةعلىقليلامحدبة

ألوانالحلقاتتظهرالشمسضوءمثلناصعضوءفي

تظهرواحدلونمنضوءفيإليهاينظروعندما.الطيف

نيوتنحلقاتوتظهر.وحدهاللونهذاالمضيئةالحلقات

.الزجاجقطعتيسطحعلىالمنعكسالضوءتداخلبسبب

أسرعيسيرالمستويةالقطعةسطحعلىالمنعكسفالضوء

القطعةلمسطحعلىالمنعكسالضوءمعويتداخلقليلا

السيرالإنجليزيالعالمباسمالحلقاتسميتوقد.المحدبة

بالتفصيل.درسهامنأولكانالذي،نيوتنإسحق

عالمام(.-461727)2إسحقالسير،نيوتن

مكوناتتماسككيفيةاكتشفإنجليزيوفلكيرياضيات

كما.الجاذبيةعننظريتهخلالمنببعضبعضهاالكون

الرياضياتمنفرعاوابتكر،والألوانالضوءأسرارأكتشف

هذهنيوتنحقق.والتكاملالتفاضلحسابيسمى

حتى1665عاممنذأيشهرا18خلالالاكتشافات

والتكامل.التفاضلحسابانظر:.ام667

كثيرةأنواعاأننيوتنأثبت.والجماذبيةالحركةنظريتا

نأعلىوبرهن.القوةمنواحدلنوعتخضعالحركةمن
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تمامامداراتها،فيالكواكبتبقيالشمسجاذبيةقوة

سقوطيبدو.الجاذبيةبقوةالقمرالأرضتجذبكما

لأنالقمربمحركةعنمختلفاالأرضعلىالأشياء

فيالقمريتحركبينما،الأرضعلىرأمئاتقعالأشياء

تجاهباطرادالقمريعسقطلموإن.الأرضحولدائرة

فىيبتعدثممستقيمخطفىيتحركفإنه،الأرض

.مدارهإلىانحراف

ابذبيةعنالأولىاستقصاءافنيوتناختتما!لبدأ.

عنهماأحديسمعولمأم666و1665عاميوالحركة

علىنظريتهوانطلقت.التقريبوجهعلىعاماعشرينفترة

كما،الأرضيةا!رةقطرلنصفبالنسبةخاطئةمقاييس

غير.والحقائقالنظريةبيناختلافوجودمننيوتنتأكد

إلا،الأرضلحجمالحقيقيةالقيمةلاحقوقتفيعلمأنه

فىكتابتأليفأواستقصاءاتهبإكماليغرهلمذلكأن

.لنشرهالموضوع

هالط،أدموندذهب،م6841عامأياممنيوموذات

ماهيةعننيوتنليسألكمبردجإلى،الإنجليزيالفلكعالم

حولالظاهرةالكواكبحركةإلىأدتالتيالقوةقوانين

الجاذبية،قانونعلىيبرهنمانيوتنبحوزةفوجدالشمس

نيوتناكتشافاتنشرت.استنتاجاتهبنشرنيوتنهالىفأقنع

عامالجاذبيةقانونفيونظرياتهالحركةبقانونالمتعلقة

الطبيعة،للفلسفةالرياضيةالمبادئكتابفيأم687

وقد.الرياضياتمبادئأوا!لبادئعليهايطلقماوعادة

تارلإلعلوم.فىالفرديةالمساهماتأعظممناعتبرت

العلميةللمبادئالموحدةالنظميحويكتابأولوكان

الس!اء.وفيالأرضعلىيحدثماتشرحالش

الشمسضوءأننيوتناكتشف.والألوانالضوء

ضوءمنشعاعبتسليطوقام.والألوانالأضواءمنخليط

التيالالوانودرس،زجاجيمنشورخلالمنالشمس

خضراءتبدوللشمسمعرضةخضراءمشرةفلون.ظهرت

الألوانوتمتصالشمسفيالأخضرالضوءتعكسلانها

غيراخربلونأوأحمربلونالسترةأضيئتوإذا.الأخرى

خضراء.تظهرفلنالأخضر،

في،وولزثورببمدينةنيوتنولد.الأولىحياته

جراهاممدرسةفىالثانويةدراستهأكمللنكولنشاير.

أكثرميكانيكيةأجهزةبصنعصباهفيمولعاوكان.الثانوية

طاحونةشبابهباكورةفياختراعاتهبينومن.الدراسةمن

الماءبقوةتعملمائيةوساعة،والذرةالقمحعلطحنصغيرة

عمرهكانعندماالدراسةترك.شحمسيةومزولة،المتساقط

إلامزرعتها،علىويشرف،الأرملةأمهليساعدعاما41

إلىأعيدوقد.الاطلاعفيكبيراوقتايقضيكانأنه

.أخرىمرةالمدرسة

شهيرا.إنجيزياعالماكاننيوتنإسحقلشر

مايوضحلنيوتنبيانيرسم

منقديمةتهويعندمايحدت

و!سرعاتحدامولمرتمع

محتلعة.

لأ،ييءعى!-رءع-كاكا،صم
"،سسي!ى

*صضكاى!صص!!؟

البصرياتفييوتناكت!ثافات

بتمرير.بالتوريةتتميزكانت

مسشورخلالسالصوءسشعاع

الأليضالصوءبأننيوشأثت

ء،.قزحقوسألوادمىيتأل!

العا!التلسكوب

نيوصم!ه

عا!مرآةباستحدام

محمو-م!لدلأ

العدساتسمركبة
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،أم661عامكمبردجفي،ترينيتيبكليةالتحق

الكلية،فيدراستهأثناءمتميزةقدراتيظهرلمولكنه

كمبردجإلىوعادامتياز.أيدونأم665عاموتخرج

.ام667عامترينيتيكليةفيكعضو

بعدالعامةحياتهفينشيالانيوتنأصبح.العامةحيماته

جامعةمنمرشحابرلمانياوعضوا،المبادئمؤلفهنشر

التاليالعامفيالبرلمانحلأنإلىبمقعدهواحتفظكمبردج

،أم696عامالعملةلسكمحافظافأصبح،انتخابهمن

وفاته.حتىالمنصببهذااحتفظحيث

مجلسفيعضواأيضاأصبحام996عاموفي

وقد.الفرنسيةالأكاديميةفيومساعداالملكيةالجمعية

وأصبح.ام107عامالجامعةمنللبرلمانثانيةمرةانتخب

فيانتخابهوأعيدأم307عامالملكيةللجمعيةرئيسا

علىفارسلقبآنالملكةخلعت.وفاتهحتىا!اليئالأعوام

وستمنستر.فيودفنتوفي.أم507عامنيوتن

العلمىبالجدلنيوتنيستمتعلم.الشخصيةالمميزات

العلميةنظرياتهبعضإعلانفعند.اكتشافاتهأثارتهالذي

يستطعفلم،عنيفةمعارضةواجهالأمربادئفيالحديثة

تلكتجاهحساساكانالانتقاد.منينجوأننيوتن

أهمنشريرجونهكانواأصدقاءهإنحتىالانتقادات

اكتشافاته.

دراسةفيحياتهمنجزءاوقضى،أعزبنيوتنكان

يدرسطالباأيضاوكان.والفلكوالفيزياءالرياضيات

فيالتجاربمنالعديدوأجرى(القديمة)الكيمياءالخيمياء

عنالأسئلةتوجيهفيوقتهمنالكثيرأمضىكماالخيمياء.

.المقدسللكتابالتاريخيوالتسلسلاللاهوت

كرماوأظهر،الذهنشاردالأستاذمو!فيوهووكان

ممنوالعلماءوالناشرينوأخواتهإخوتهأبناءتجاهفياضا

أعماله.إنجازفيساعدوه

وفاتهقبلنفسهعنقالوقدشخصهفيمتواضعاكان

كنتلنفسيبالنسبةولكن،للعالمأبدوكيف"أعرفبقليل

أتحولوالفينةالفينةوبينالبحرشاطئفييلعبطفلاأبدو

بينما،العاديةمنأجملصدفةأونعومةأكثرحصاةلالتقاط

بعد".يكتشفلمالحقائقمنمحيطأمامىيرقد

الأمريكي:الألمانيالطبيعةعالم،أينشتاينألبرتقال

فيتفكيرناتقودمازالتنيوتنطورهاالتيالمفاهيمإن

.اليومحتىالفيزياء

الموسوعةفيعملةذاتمقالات

القوةدوماركى،شاتليهألبرتأيششاي!،

اللونالصوءبيةالحاد

والحررالمدلعلماالحركة

ئيةالهواميكالديناا

الرئيسيالسجننيوجيتسجن.كانسجنليودجيت،

وقد.سنة007علىتزيدلمدة!انجلترالندنفيللمجرمين

علىالاحتجاجاتمنسنواتبعدأم،209سنةهدمهتم

البوابةمنجزءاالبدايةفيالسجنوكان.المتداعيةحالته

بناءاعيدوقد.المدينةمداخلأحدوهي،للندنالغربية

وسميت،الميلاديعشرالثانيالقرنفيالغربيةالبوابة

فوقغرفةفىيحبعسونالمساجينوكان.الجديدةالبوابة

سنةحوالىثانيةمرةالجديدةالبوابةبناءأعيدثم.المدخل

.أم666سنةالكبيرلندنحريقأصابهاولكن.أم423

المساجين،منكثيرماتوقدتدريجيا.حالتهاوساءت

الرديء،والطعام،السجنبغر!تالشديدالزحامنتيجة

وكان)التيفوس(.السجنحمىمثلالمعديةوالأمراض

معنيوجيتسجنفييعيشونوالمذنبونوالنساءالأطفال

المجرمين.عتاة

عشرالتاسعالقرنحتىقليلةإصلاحاتإلاتدخلولم

إلىالمدنيينمنالسجناءنقلام581سنةوبعد.الميلادي

نيوجيتسجنيكنلمأم847سنةوبعدآخر.مكان

المحاكمة.ينتظرونالذينالسجناءإلايضم

ينتميفدزوهو4*.رمزهكيميائيعنصرالئيوددميوم

ووزنه06الذريوعدده،النادرةالأتربةمجموعةإلى

فىفلسباخفونالباروناكتشفهوقد.42.441الذري

المسمىالعنصرفصلحيثأم885عامفيالنمعسا

عندالنيوديميومينصهر.وبراسوديميومنيوديميومإلىديديميوم

جم/7و..3وكثافتهم،)74.53عندويغلى،مالأ.2ا

الكصبائيبالتحليلالفلزتحضيرويمكن.م552عند3سم

فيالقلويةالأتربةلعناصرالأملاحهذهباختزالأولهاليداته

أملاحالسيراميكصناعةوتستخدم.الحرارةوجود

فيالفلزويوجد.الصقلوفيالزجاجلتلوينالنيوديميوم

ذاتسبيكةوهيالميسك(،)معدنا!لمتزجالفلز

.عديدةاستخدامات

.النادرةالأتربةبمالكيميائيالعنصر:أيضاانظر

شمالفيمحلىحكمذاتمنطقةومورليلدورري

سكانهاعدد.الإقليمشرقيجنوبفيتقعأيرلندا،

مورني.جبالعلىنيوريمدينةوتطل،نسمة237.82

.اللحوموتصنئوتعبئة،النسيجنيوريصناعاتبينومن

أهمالبطاطسوتعتبر.جرانيتمحاجربالمنطقةوتوجد

القلعةيدعىمكانوبهاميناء.أيضاولنيوريمحاصيلها.

وهناك.ام261سنةبنيتقلعةمو!عوهوالخضراء،

تنموروستريفوراسمهاالسيئةالاجواءمنمحميةمنطقة

الشمالية.أيرلنداانظر:.المتوسطالأبيضالبحرنباتاتبها



!دوتعتبرا،الأعماالما،ي!!الممتارةالمراعيفيهتتوافرالجميلالنيوزيلنديالريف

يلندانيوز

غربىجنوبفيتقعجزيرةشكلعدىدودةليوردلئدا

شرقيجنوبعنكمأ،006نحووتبعد،الهادئالمحيط

كاليفورنياشرقيجنوبكمأ005.0ونحوأستراليا،

إلىنيوزيلنداوتنتمي،الأمريكيةالمتحدةبالولايات

بولينيزيا.تسمىكبيرةمجموعة

الشماليةالجزيرةهما:رئيسيتينجزيرتينالدولةتضم

.الأخرىالصغيرةالجزرمنوعشراتالجنوبيةوالجزيرة

عنمتراتالكيلومئاتتبعدالصمغيرةالجزرومعظم

أوكلاندومدينة،ولنجتونوعاصمتها.الرئيسيةالجزر

للإمبراطوريةتخضعالدولةوكانتمدنها،أكبرهي

فيوعضو،مستقلةدولةفهياليومأما،البريطانية

.الأمكومنولث

قممتغطيحيث،الجميلةبطبيعتهانيوزيلنداتتميز

وشواطئهاالخضراء،مروجهاإلىبالإضافة،الثلوججبالها

يبعدمكانوأقصىمياهها.ومساقطوبحيراتها،الجميلة

التلالأوالجبالرؤيةولاتنعدمكمأ03بمقدارالشاطئعن

قليلة.أماكنبضعةمنإلا

بشرتهمولون،الماووريوننيوزيلنداسكنمنوأول

منالشرقيالشمالإلىبولينيزياجزرمنجاءوا،بنية

منذنيوزيلندافياستقرواالماووريينأنويعتقدنيوزيلندا.

العاشرالقرنإلىفيهااستقرارهمتاريخويرجع،طويلزمن

،أم426عامالجزيرةالأوروبيونأكتشفوقد.الميلادي

.الأصوافوا،والصأنالح!لارللحوماستحةاجلدادامقدمةفيالبلاد5

الثامنالقرنأواخرفىإلابهايبدألماستقرارهمول!ش

.الميلاديعشر

أصلمنمنحدروناليومالنيوزيلنديينمعظماإن

فيالبلادإلىوصلواالذينالأوروبيينأشهكأرمن،أوروبي

منأ!عاساأتواهؤلاءومعظم،الميلاديعشرالتاسعالقرن

بنحوالماووريينأصسكاناأصلويقدر.البريطانيةالجزر

الشعوبعلىالماووريونويطلقالسكانمن51%

الأبيض.الرجلأيباكيها،لفظالأوروبية

دولأكثرعدادفىيأتيالسكانمعيشةمستوىإن

الزراعةعلىالاقتصاديعتمدحيثارتفاعا،العالم

معتجارياالبلادوتتعامل.الصناعيةوالخدماتوالصناعة

.المتحدةوالولايات،واليابانوبريطانيا،أستراليا،

مختلفبينالاجت!اعيةبالعدالةحاف!!تاريخولنيوزيلندا

دولةأولنيوزيلنداأصبحت،أم398عاموفى.السكان

منحتالتيالدولأوائلومن،التصويتحقالمرأةتمنح

لكبارخاصةومساكن،الاجتماعىالتأميننظامسكانها

العالم.فيصحيبرنامجبأفضلاليومالدولةوتتمتع.السن

الحكمنظام

إليزابيثبالملكةتعترف،ملكيةدولةدستوريانيوزيلندا

ليحكميمثلهاحاكمات!نوالملكةبريطانيا،ملكةالثانية

ورئيسالتشريعيةالهيئةوتسعيطر.قليلةسلطاتهولكنالبلد

الحكومة.علىوالوزراءالوزراء



1956نيوزيلند

موجزةحقائق

.ولنجتون:صمةلعاا

والماوورية.الإنجليزية:الرسميةاللغات

الشمالية:الجزيرة20كم072)453الكليةالمساحة:المساحة

وتمتد2كم9271521:الجنوبيةوالجزيرة2كمأ295241

الشواطئطولويبلغ،كمأ،06،طولهمنصبشكلالجزيرتان

-.ءكم0512حوالط

وأقلالبحر،سطحفوقم/4763كوكجبل،قمةأعلى:الارتفاع

الساحل.طولعلىالبحرسطحمستوىهوانخفاض

ح!سبنسمة.3)00.583نحوالسكانعددللغ:السكان

من%48ويتوزع2،سممةاكم31بكثادةام699تقديرات

:ام199تعداد.الريففي%أ6والحضرفيالسكان

نسم.ة.0002973.3م:1002تقدير،نسمة!49.32434

،الكيويوفاكهةوالأبقاروالشعيرالتفاح:الزراعة:الرئيسىالإنتاج

:الغابات.والصوفوالقمحوالأغناموالبطاطسوالبصلوالحليب

اللحومتصنيعتشمل:الصناعةوالصنوبر.دوجلاسوتنوب

والآلاتوالفولاذوالحديدوالكيميائياتوالحبنوالحليب

الخشب.وإنتاجوالنسيجوالورقوالسيارات

.النيوزيلنديالدولار:العملة

مشةرسميةبصورةاتخذتهنيوزينداعلم

البريطانيالاتحادعلميبرزوهو.أم209

الثابتة.الجنوليةالنجومومجموعة

!سلم!ا

تمثل.النبالةشعار

علىالموحودةالرموز

الزراعةأهميةالدرع

فيوالتجارةوالتعدين

نيوزيلندا.

حوالىبعدعلىالهادئالمحيطمنالجنوبيالحزءتم!ىنيوزيلندا

البلدين.بينتاسمانبحرويفصلأمشراليا،شرقيجموبكمأ0062

،أم852عامدستورأنيوزيلندابريطانيامنحتوقد

تغيرتالسنينوبمروربريطانيةمستعمرةكانتعندما

.وموادهقوانينهمعظم

واحدامجلساالتشريعيةالهيئةتضم.التشريعيةالهيئة

وتجرىمنتخبا،نائبا99منيتكونالذيالبرلمانهو

قبلأجريتوربما،سنواتثلاثكلالبرلمانيةالانتخابات

نأعمرهمنعشرةالثامنةأتمشخصلكلويحق.ذلك

الفائزالحزبيعينالوزراء.ومجلسالوزراءرئيسينتخب

مجلسشؤونعلىيشرفللوزراءرئيساأعضائهبينمن

الحزبأما.الحكومةوالوزراءالوزراءرئيسويمثلالوزراء.

المعارضة.فيمثلالنوابفىالثانيةالمرتبةعلىيحصلالذي

صوتوإذا.للبرلمانالجديدةالقوانينالحكومةتقترح

لمإذاويرفضنافذا،القانونيصبحالقانونلصالحالبرلمان

علىالحكومةحصولعدمحالةفيأما.الثقةعلىيحصل

فإن،مهمةمسألةفيالبرلمانفىالأغلبيةوتأييدثقة

انتخاباتوتعقدالبرلمانيحلوعندها.تستقيلالحكومة

.جديدةبرلمانية

نيوزيلندافيالرئيسيانالحزبان.السياسيةالأحزاب

اختلافاتولاتوجد،الوطنيوالحزبالعملحزبهما

الحزبين.بينكبيرة

النظامىالنيوزيلنديالجي!يتكون.العسكريةالقوة

رجل000.21علىتربووجويةوبحريةبريةوحداتمن

نيوزيلنداوتؤمن.تطوعيةكلهاالعسكريةوالخدمة،وامرأة

حياةيعيشونالأصليونالبلادفسكان،الاجتماعيةبالعدالة

تحيز.أيدونوالتعليمالعملبفرصويتمتعونجدا،مريحة

واضحةتأثيراتتلاحظالاجتماعيةالحياةوفى

عننجموقدبولينيزيا،منوأخرىبريطانيامنمستمدة

التأثيراتبينتجمعمستقلةنيوزيلنديةشخصيةذلك

السابقة.

السكان

نيوزيلنداسكانعددبلغ.وأصولهمالسكانعدد

نيوزيلندافيولدواقدمعظمهمنسمةمليون5.3نحو

بريطاني،أصلمنمنحدرآخروقسم،85%ونسبتهم

وجزروأستراليابريطانيامنمستمرةمازالتوالهجرات

الإنجليزية.تتكلمالتيالدولوبعض،الهادئالمحيط

منأصلهمالسكانمننسمة0002005وحوالي

الجزيرةفييتوزعوناسمكانمن%75وحوالى.الماووريين

ثمالعاصمةولنجتوننيوزيلندامدنأشهرومن.الشمالية

.ملتونوها،وكريستتشيرلقوكلاندأ

.الرسميتاناللغتانهماوالماووريةالإنجليزية.اللغة

علىفتقتصرالماووريةأما،الإنجليزيةالسكانجميعويتكلم

ىبر3-خلملمتآيوان---+-.6أيماوا-ءبمك!2الملثؤول!!(
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المناطقأوسعمنأوكلاندوتعد.لمائلاتمنفردةلنيةوح!اتمنشأ!،الأخرىالنيوزيلديةالمدنغرارأوكلاند،علىهنالسكنيةللنطقة

البلاد.فيلحضرية

فىرسميةلغةالماووريةباللغةالاعترافتموقدالماووريين.

.ام879عام

عالمعيشيبمستوىالسكانيتمتع.المعيشةأكلاط

يتلقىحيث،العالمفيالمعيشةمستوياتأفضلمنيعد

تحت،عالمستوىذات،مجانيةصحيةرعايةالسكان

من7%0وحوالي.الحكومىالصحيالبرنامجإشراف

وكلبهم،خاصةمنازليمتلكونالنيوزيلنديةالعائلات

.سيارةتمتلكعائلة

حديقةأمامهخاص،مسكنفيتسكنعائلةوكل

منالأجهزةكافةعلىالمنزلويحتويوالخضراواتللزهور

لاستعمالقليلةوالحاجة،وثلاجاتوتلفازاتاليةغسالات

وفي.الطقسملاءمةبسببوالشتاءالصيففيالمكيفات

الصيف،فيتستخدممكيفاتالأسرتمتلكالأحوالبعض

الشتاء.فىمدافئأوالجوتبريدأجلمن

المزدحمةغيرالمدنفىالسكانمن84%حوالييقطن

وتتجمع.التخططحسنبسبب،أوالسياراتبالسكان

،الكبرىبالمدناللهووأماكنوالمسارحوالمقاهىالمطاعم

مزدهرةالكبرىالمدنأصبحتوقدجدا.هادئةوالحياة

وأالدوليةالسياحةمنسواءالسائحينأعدادارتفاعبسبب

لكنهامتباعدةمزارعفىيقطونالريفوسكان.الداخلية

أجلمنالريففيمتوافرةوالكهرباء.الطرقمنقريبة

.الالاتوتشغيلإنارة

واللحمالزبدةالنيوزيلنديونيأكل.والشرابالطعام

لدىالمفضلهوالحملولحم،العالمفيشعبأيمنأكثر

)الكومارا(.الحلوةالبطاطامعيطخونهحيث،السكان

ويعد،بالسمكالخضراواتشوربةهوالمألوفوالطق

.السكانلدىمشروبأفضلالشاي

الخارجيةالأنشطةالنيوزيلنديونيهوى.الترويح

ومنتجعاتشاليهاتتمتلكالعائلاتوبعض،والرياضة

العاممدارعلىالطقسلاعتدالونظرا.الشخصيةلغاياتها

والصيدبالتخييمالقيامعلىالسكانيحفزذلكفإن

علىفقطوالتزلج،العاممدارعلىالجبالوتسلقوالتجول

علىالتزلجرياضةيعشقالنيوزيلنديينومعظم.الجبالقمم

بمالرجبيانظر:،والسباحةوالرجبيوالكريكيتالجليد

الكريكيت.

الثانويةالمرحلةحتىالمجانىالتعليمالدولةتتيح.التعليم

عاما51-6عمربينالأشخاصعلىالقانونويفرض

المرحلةفىالخاصةالمدارسوبعض.بالمدارسالالتحاق

الاقتصادفيأوالزراعةفيتخصصاتلديها،الثانوية

الصناعة.أوالمنزلط

الكنيسةمثل،دينيةجماعاتالمدارسعلىوتشرف

الحكومةوتزود،الحكومةمنبدعم،الكاثوليكية

فيمجاناالطلبةلنقلبحافلاتالمدارسالنيوزيلندية

الريف.



فيماسيجامعة:هيجامعاتسبعنيوزيلنداوفي

وجامعة،ولنجتونفيفكتورياوجامعة،بالمرستونمدينة

وجامعة،كريستتشيرشفيكانتربريوكذلكأوكلاند

وجامعة،هاملتونفيدايكاتووجامعة،دندينفىأوتانجو

طالبأيالجامعاتوتقبل.كريستتشيرشمنقريبالنكولن

،الجامعاتمعظمالحكومةوتدعم،القبولامتحانيجتاز

الختلفة.والمعاهدالكلياتمنالعديدإلىبالإضافة

مختلفةدينيةمجموعاتإلىالسكانينتمي.الدين

الميثوديعستثموالبروتستانتيةوالكاثوليكية،الإنجيليةمنها،

السكانمن%2ءوينتمى.الماووريينتشملالتىوالراتانا،

%أ8حوالىفهناك،البريطانيةالكنسيةالمجموعةإلى

ميثوديعست.%5وكاثوليكيون%أء،بروتستانتيون

الفنبتطويرالماووريونقامالسنينمئاتمنذ.الفنون

اهتمامهمومازالالخشبعلىالحفريشملالذيالنيوزيلندي

بينهم.مستمراتقليداالشعريةوالأساطيرالخشبعلىبالحفر

وتوجد.الختلفةالفنأشمكالطوروأالمهاجرينوصولوبعد

مدينةفيويوجدوالمتاحفالمعارضالكبيرةالمدنمعظمفى

والمتحفالوطنيالمعرضيوجدكما،متحفأكبرولنجتون

.الماووريللشعبالتاريخيوالمعرضالوطني

الشهيرةالمجموعاتمننيوزيلنداموسيقىفرقةوتعد

وتشجع،الفنونبتعليموالجامعاتالمدارسوتقومعالميا،

السنوية.بالاحتفالاتالقيامعلى

المسالقاتإحدىخلالالكرةإلىالوصولعلىيتنافسونالرجبيلاعبو

نيوزيلندا.فيالمحبوبةالرياضيةالألعابمنوالرحبي.ولنجتونفي

1166يلندنيوز

كاس7-دقي--علمبرضيرءسشءا!كاع!!ئنضصسكا

الماووريينأولادلتعليمتقومالخشبعلىبالنحتالخاصةالمدرسة

منأولوالماووريون.أجدادهمفيهابرعالتيالرئيسجةالمهاراتإحدى

نيوزيلندا.سكن

السطح

،الهادئالمحيطمنالغربىالجنوبفىنيوزيلنداتقع

اللتينوالجنوبية،الشمالية:رئيسيتينجزيرتينمنوتتكون

مضيقويفصلللبلاد،الكليةالمساحةمن%99تغطيان

وتقع.الجزيرتينبين،كم02إلىاتساعهيصلالذي،كوك

الجزيرةمنالجنوبإلىكم03بعدعلىستيوارتجزيرة

بعدعلىوتقعنيوزيلنداتتبعأيضاتشاتاموجزر،الجنوبية

وتسيطر.الجنوبيةالجزيرةمنالشرقإلىتقريباكم085

روسمنطقةوهما:حدودهاخارجمنطقتينعلىنيوزيلندا

وتتبعتوكيلاو.وجزيرةأنتاركتيكا،قارةمنجزءاتعدالتي

المحيطجضوبفيالجزرمنكبيرةمجموعةنيوزيلندا

.بالسكانمأهولوكيرصغيربعضها،الهادئ

2،اكم77751)ومساحتها.الشماليةالجزيرة

الشمالية،الجزيرةشمبه-ا:أقاليمثلاثةإلىوتقسم

الشرقية.التلال3-،الغربيةوالتلالالبركانيةالمنطقة2-

الجزءمنالكبرىالنسبةتشكلالشماليةالجزيرةشبه

والأرأضيبالغاباتمكتظوالإقليم.الجزيرةمنالشمالى

وجميلةطويلةوالشواطئ.الحمضياتوبساقنالمنخفضة

جدا.

الجزءتغوالغربيةالللالومنطقةالبركانيةالمنطقة

الفوهاتبعضوهناك،بركانيةصخورومعظمها،الغربي

نجاوروجبلمثلالمرتفعةالجبالفىالنشطةالبركانية

.الحارةالمعدنيةالينابيعبوفرةالمنطقةوتتمتعوتونجاريرو.

وهناك.للجزيرةالشرقيالجزءتغوالشرقيةالتلال

مضيقحتىالشرقيالرأسمنتمتدالجبالمنمجموعة

لا،/ءمميم
!!
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تستخدمتلالمنالشرقيةالجبالمنحدراتوتتكون،كوك

علىالمنخفضةالأراضيوتستغلاللحوموأبقارالأغناملرعي

وإلى.والفواكهالخضراواتزرأعةفيالشرقياسحاحلامتداد

تستخدموسهول،منخفضةأراضهناكالجبالمنالغرب

الزراعية.المحاصيلوإنتاج،الحليبأبقارقطعانلرعي

نحوالجزيرةمساحةتبلغ.الجنوبيسةالجزيرة

الألب-أ:أقاليمثلاثةمنوتتكون2،كمأ517251

أوتاجوهضبة3-كانتربريسهول2-الجنوبية

السهلية.والأحوأض

،الجزيرةمنالأكبرالجزءتشكلالجنوبيةالألبجيال

حواليارتفاعهيبلغحيثكوكجبلهوفيهاارتفاعوأعلى

عليهويطلقالبحر،سطحمستوىفوقم/7533

بمناظرالمنطقةوتتمتع،الغيومممزقأيأورانجىالماووريون

المنحدراتعلىوالجليدالثلجويتراكم.جميلةطبيعية

.الغاباتبسببجميلةالجبالوتبدو.العالية

،الجزيرةمنوالجنوبالشرقتمإلىكانلربريسهول

نيوزيلندا،فىمستويةشمبهأومستويةمنطقةأكبرتشكلوهى

والقمح.الشعيرمثلالحبوبزراعةتمثلالرئيسيةوالمنطقة

الجزيرةمنالشرقيالجنوبيالركنفيأوتاجوهضبة

المواشى.لتربيةمهمة!زارععلىتحتويالجنوبية

الشواطئأطوالتبلغ.والشواطئوالأنهارالبحيرات

فإنوالفيورداتالخلجانأضفناوإذا.كم051.5نحو

ارتفاعهيبلغحيتنيوزيلندافىجبلأع!الللوكيكوكجبل

القمممنومئاتكوكجبلىيجتذب.الحنوبيةالجزيرةفوقم3لم476

.لابيتسلقرياضةمحبيمنالكثيرينالأخرى

أوكلاندوتعد،كم029/6إلىيصلالشاطئطول

البحيراتأما.الشماليةالجزيرةفيالموانئأشهروولنجتون

معظمكبير.بشكلمتوافرةفهيالمائيةوالمساقطوالأنهار

الشمالية.الجزيرةفيالبركانيةاسحهولفيتقعالبحيرات

منالأنهاروتنبع2.كم606تابوالبحيراتأكبرومن

نهرويعد.للملاحةولاتصلحالبحرنحووتنحدرالجبال

ثمكم،425طولهيبلغحيثبنيوزيلندانهرأطولوايكاتو

صالحأويعتبرالماء،منكبيرةكميةيحملالذيكلوثا،نهر

المائية.المساقطمنالعديدوهناك.الكهربائيةالطاقةلتوليد

جلبهاتمنيوزيلندافىالحيوأناتمعظم.الحيوانيةالحياة

والأكناموالأبقاروالخنازيروا!لأرانبفالأيائل.أخرىدولمن

أماأستراليا.منجلبالصغيروالكنغر.الأوروبيونجلبها

.السالمونوخاصةبالأسماكفغنيةنيوزيلندابحيرات

الكاكابو،ببغاءمثلالمحليةالطورمنالعديدوهناك

فيشهرةالأكثرهووالكيوي،المائىوالطائر،والكيوي

الشخصعلىيطلقلقبهوكيويلفظلأننيوزيلندا،

فيفتحاتلهالذيالوحيدالطيرهووالكيوي.النيوزيلندي

والطائرةالتدييةالكائناتمنعددوهناك.منقارهطرف

فيالتوسعبسبب،بالانقراضمهددةوالبرمائيةوالزاحفة

الدولةبأنعلما،والطيعيةالغابيةالثروةحسابعلىالزراعة

البيئي.التوازنعلىللمحافظةالقوانينمنالعديدسنت

دائمةغاباتالنيوزيلنديةالغابات.النباتيةالحياة

علىالماضيفيحدثتالتيالبراكينوعملت.الخضرة

بالإضافة،الشماليةالجزيرةفيالغاباتمنالعديدإتلاف

.للغاباتتدميرمنالأوائلالمهاجرونبهماقامإلى

اممتوردت،الميلاديالعشرينالقرنبدايةومنذ

كاليفورنيامنالنموسريعةالصنوبرمنأنواعانيوزيلندا

عليها.تعتمدالورقصناعةلأنوزرعتها

لمناخا

الشاطئبمناخشسبيهورطبمعتدلنيوزيلندامناخ

تقعنيوزيلندالأنونظرأ،الهادئللمحيطالغربيالشمالى

مناخعكسمناخهافإنالاستواءخطمنالجنوبإلى

السنة،شهورأبرديوليوشهرويعد.الشماليالكرةنصف

نإ.السنةشهورأدفأهماوفبرايرينايرشمهريأنحينفي

المحيطتياراتإلىيعودالعاممدارعلىالمناخاعتدال

بينيتراوحالصيفحرارةدرجاتومعدل.الدافئة

.م31-2بينفتتراوحالشتاءدرجاتأما،م81-952

منفجأةيتحولوالطقس.العاممدارعلىالأمطاروتسقط

مشمص!.إلىثممموإلىمشمس

معتدلنيوزيلندامناخأنمنبالرغم.المناخيةالأقاليم

الجزيرةففي.المناخفيواضحاتنوعاهناكفإنوممو،
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والجزءورطبا،دافئامنهاالشمالىالجزءيعدالشمالية

وفيالشتاء.فىالثلوجوتسقطومشمسا.دافئاالأوسط

منأكثرأمطارإلىالغربيةالأجزاءتشعرضالجنوبيةالجزيرة

الجبالوتعد،الشمالمنأبردوالجنوب،الشرقيةالأجزاء

.بالسهولمقارنةباردة

توزيعفيرئيسيةبصورةالجبالتتحكمالأمطار.

الرطوبةتحملالغربمنالقادمةفالرياحبنيوزيلندا.الأمطار

الجبالعلىمطرش!صلفىالرطوبةوتسقط.المحيطمن

الأمطارمنلمسم052حواليالغربيةالمناطقوتتلقى.الغربية

الجنوبيةالجزيرةفييقعالذيميلفوردومضيقمشويا.

نحوفيسقطالشرقفيأمامشويا.سم76.نحوبهيسقط

معظمفقدتقدتكونأنبعدالرياحتصلحيث،ءسما

.الجبالقممعلىفتسقطالثلوجأمارطوبتها،

سنويا،زلزال004لنحونيوزيلنداتتعرض.الزلازل

سنويأ.المدمرالنوعمنزلزالمائةلحواليتتعرضولكنها

،ام319عاملهتعرضتالذيهوالزلازلهذهوأشد

ودمرمواطنأ،552نحوقتلحيث،هوكخليجوأصاب

.والقرىالمدنمنالعديد

الا!تصاد

الدولية.والتجارةالزراعةعلىالنيوزيلنديالاقتصاديعتمد

واللحموالأجبانالزبدةتصديرعلىالدولةتعتمدحيث

بلغحيث،هائلبشكلمؤخراالصناعةتطورتوقد.والصوف

الزراعة.فييعملونالذينضعفالصناعةفىالعاملينعدد

القومي.الدخلفيمهفامورداالسياحةأصبحتكما

هونيوزيلندافىطبيعيموردأهم.الطبيعيةا!لوارد

بالمحاصيلالأراضيمن%53حواليويزرع،الأرض

أنهارهيالباقية%02واد،بالغابات%92ونحو،الزراعية

.وجبالوبحيرات

،الحجريالفحممثلالمعدنيةالمواردبعضهناك

مساقطوتوفر.الطبيعيوالغازوالجير،والحديد،،والذهب

سدودثمانيةويوجد.الكهربائيةالطاقةمن75%نحوالمياه

السدودهذهوتستخدم،الشماليةبالجزيرةوايكاتونهرعلى

الجزيرةأنهاروتستخدمالكهرومائيةالقدرةتوليدفى

إلىبالإضافةالكهربائيةالطاقةتوليدفيكذلكالجنوبية

المناطقفيالبخاربفعلالأرضباطنمنالطاقةاستخدام

بخارلإطلاقكبيرةأعماقإلىيحفرونحيث،البركانية

الطاقة.توليدفىويستخدمونهالباطنيةالحرارة

اللحم،منكبيرةكمياتتنئنيوزيلندا.الزراعة

للتصدير.ويفيضحاجاتهايكفيبما،الألبانومنتجات

والخبرةالمعتدلالمناخملاءمةإلىالإنتاجارتفاعويعزى

الزراعة.فيالعلميةالطرقواستخدامالعملية

العتسمالية.الجزيرةوسطفيبركاليةهضمةسالصاعدالطبيعىالبخار

لتوليدالأرضم!يحرجالذيالساحنالمحارهداالمهسدسونيحر

.الحارةالمياهياليعبعضالممطقةفيلوجد!صما.الكهرلائيةالطاقة

8و،الأغناممنرأسمليون58نحونيوزيلنداوتمتلك

هذهمثلتمتلكالعالمفىدولةتوجدولاالأبقار،منملايين

وتستخدم.السكانلعددضعفا02بنحوتقدرالقيالثروة

.والصوفالألبانومشتقاتاللحومأجلمنالأغنام

منالأبقارمنمليون5.3كذلكنيوزيلندأوتمتلك

أجلمنمليون5.4وحوالي،الحليبمشتقاتإنتاجأجل

القومي.للدخلمهمامصدراالحليبويعد.اللحوم

والبطاطسالشعيرالدولةتنتجهاالتيألمحاصيلأبرزومن

وغيرها.والحمضياتوالعنبوالتفاحالكيويوفوأكهوالقمح

مثل،الصناعاتأبرزالغذائيةالصناعاتتعد.الصناعة

.والصوفوالجلودواللحومالحليبمشتقاتمنتجات

مثلالمعادنعلىتعتمدالأخرىالصناعاتبعض

والالات،والفولاذ،والحديد،والكيميائيات،الألومنيوم

مدينةوتعد،والأخشابوالنسيجالنفطومشتقات

نيوزيلندا.فيصناعيةمدينةأكبرأوكلاند

متر03)0006213نحونيوزيلنداتنتج.الغابات

الإنتاجومعظمسنويا،الخامالصناعةخشبمنمكعب

الصنوبر.غاباتمنيأتي

الأسماكمنمختلفةأصنافاالبلادتنتج.الأسماكصناعة

والكركند،والنهاشالأحمروالقدوالهوكىالبركودةأهمها

المحلى.الاقتصاددعمفيتساهمقوميةثروةالسمكويعد
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الإجماليالوطنيالنابخ

الصماعةص%28

ماتلخدا36%!-

دولار318293لم038،"..لنيوزيلنداالإجماليالوطنيالناتجبلغ

السلعقيمةمجموعهوالإجماليالوطنىوالنابخأم،091سنةأمريكي

:الخدماتوتتضمن.واحدةسنةفيالبلدلذلكالمنتجةوالخدمات

والتأمينالماليةوالخدماتوالحكوميةوالشخصيةالاجتماعيةالخدمات

والمنافعوالاتصالاتوالنقل،والفنادقوالتجارةوالأعمال،والممتلكات

تشملكما،والتعدينوالصناعةالإنشاءات:تشملوالصناعة.العامة

.والغاباتسماكالأوصيدالزراعيالقطاعالزراعة

النيوزيلنديالاقتصاديالنشاطعنمعلومات

عددالقطاع%اسهامالاقتصاديالنشاط

العمالالقوميالدخلفي

252لما1208الصناعة

284لما1857والتجارةالفنادق

.71000892والخدماتالحكومة

اريةلإدا

02.138"61والخدماتالتأمين

الاجتماعية

.0115188والاتصالاتالنقل

7219.71الزراعة

6631.78ءالبنا

3756.13المنافع

لمه3188الغابات

104224التعدين

0014433.02.1المجموع

.أم091لعامالأرقام

91!2لعامالرسمىالعسويالكتا!ويلحتود،الاحصاء،مصلحةالمصدر:

لعمال%

21

6،23

24

3،7

5،1

2،7

1،1

الدولومن،التجارةعلىالاقتصاديعتمد.التجارة

واليابانوبريطانياأستراليامعهانيوزيلنداتتعاملالتي

الأجبانالدولةصادراتأبرزومن.المتحدةوالولايات

والفواكهوالنسيجواللحوم،المجففوالحليبوالزبدة

والالاتوالنفطالفولاذنيوزيلنداوتستورد،والأسماك

.الاتصالاتأجهزةوأدواتوالسيارات

بريةطرقبشبكةنيوزيلنداتتمتع.والاتصالاتالنقل

الحديديةالسككونظام.سيارةتمتلكعائلةوكل،ممتازة

محليةخدماتيقدمالجويوالنقل.الرئيسيةالمدنيربط

السياراتتقلالتي،المائيةالعباراتوهناك.وعالمية

والجنوبية.الشماليةالجزيرةبينالقطاراتوعربات

عائلةوكل،يوميةصحيفة92نحونيوزيلنداوفي

وهاتفا.تلفازاتمتلك

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

إدموندبيرالسير،هيلاريكاترينمانسفيلد،ياترونأبل،تاسمان

سيفالسيمورهيوالسير،وولبولإرنست،رذرفورد

مدن

ولنجتونكريستتشيرشندأوكلا

صلةذاتأخرىمقالات

ببغاء،الكيويتوالسيالأغناما

شعب،ووريلمااجبل،كوكنزسأ

روسمحميةجزر،كوكالببغاء

الموةببغاء،الكيابحر،تسمان

تاريخ،نيوزيلنداالكيويالهادئلمحيطاجزر

كولومبوخطة

الموف!وععناصر

الحكمنظام-1

العسكريةالقوة-جالتشريعيةالهيئة-أ

السياسيةالأحزاب-ب

السكان-2

الترويحهـ-وأصولهمالسكانعدد-أ

التعليم-واللغة-ب

الدين-زالمعيشةأنماط-خ!

الفنون-حوالشرابالطعام-د

السطح-3

الحيوانيةالحياة-دالشماليةالجزيرة-أ

النباتيةالحياةهـ-الجنوبيةالجزيرة-ب

والشواطئوالأنهارالبحيرات-ج

المناخ-4

الزلازل-جالمناخيةالأقاليم-أ

لأمطارا-ب

الاقتصاد-5

الاسماكصناعةهـ-الطبيعيةالموارد-أ

ةالتجار-ورراعةا-ب

والاتصالاتالنقل-زالصناعة-ج

باتالغا-د

أسئلة

؟نيوزيلندادولةتضمهمااللتانالرئيسيتانالجزيرتانما

؟نيوريلندافيالرئيسيانالحزبانما-

؟ليوزيلندافيالطبيعيةالمواردأهمما-

النيوزيلندية.الطهيورأهماذكر-

عددإلىنسبتهووضحنيوزيلندا،فيالحيوانىالإنتاجعنتكلم-

.السكان

؟ليوريلندافيصناعيمركزأكبرما-
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يوقعونالماوور!لىالزعماء(الوسط)فيعثر.اخاسعاالقرد!يوصلواا!ديراالمحصثروراليم!ت()إلى.سةألصعنيزيدماإلىيمتدنيوزيلنداتاريخ

مستقله.أمةالحدشةلمجوريلسدافتصر(اليسرى)الصورةأما.أم048عاموايتانجيمعاهدة

نيوزيلنداتاريخ

خرائطصانعاللاسملهذاسماها.تاريحا،رورفي

أبلالهولنديأم426عاماكتشفهاأنبعدمجهوأ!هولندي

قبلواستوطنتها.ارضهاقدماهتطأأوروبيأولوكان.تاسمان

جزرمنأوالشرقيةبولينيزيامنمجموعاتعامبألفذلك

القرنمنتص!فىأحفادهمواتخذ.تاهيتيجريزةأوكوك

تانجاتاقولهممن،يووليالاسم،الميلاديعشرالتاسع

البولونيز!نعنلهمتمييزا(،العادي)الشخصماووري

بلادهمعلىأطلقواولقد.الأوروبيونوهم)الغرباء(الباكيها

الطويلة.البيف!اءفالغيومأريعنيالذيأوتياروااسم

أوتياروااكتشاف

لفترةدقيقتاريخيتسلسلعملالمستحيلمنأنهيبدو

النيوزيلنديالعالمالحستنبطولقد.الأوروبىالوجودماقبل

تسلسلاأمحشريناالقرنأوائلفيسميثبيرسي.س

لدنمنجمعهاالتيالنسبشجراتعلىيعتمدتاريخيا

المكتشفأنإلىوتوصل،الماووريقبائلمعمري

أعادأنمالبثثم.م059سنةاكتشفهاكيوبالأسطوري

وحفيدهتويالأسطوريالبحاروامشوطنهااكتشافها

ذلكبعدالماووريوناستعمرهاثم.أم051مشةواتونجا

منكبيربأسطولوصلوهاقدوكانوا.أم035سنة

وكان.فروعهاأوالأشجارمميقانمنالممحوتةالقوارب

كتبمنكثيرفيمعتمداسميثعملهالذيالتسلسل

يرىلماذلكغيرالانلكنه.قريبعهدإلىتارلإلبلاد

الأسطورية.القصصدقةعدممنالمؤرخونفيه

فىزرعوهاالتىالنباتاتبعضمعهمالماووريونجلب

القسموتمركزأيضا.الحيواناتجلبواكماالجديدةقراهم

شعب.الماووري،انظر:.الشماليةالجزيرةفيمنهمالأكبر

الأوروبيوالاستيطانالاكدشاف

أم(084-)1642

الشرقيةالهندشركةخططت.والهولنديونتاسمان

عدةلتحقيقام642عامتاسمانأبلرحلةالهولندية

العظمى،الجنوبيةالقارةحدوداكتشاف:هيأهداف
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المحيطعبرجديدطريقوفتحجديدةثرواتواكتشاف

تشيلي.إلىالجنوبي

شتاتيندعاهلماكاملةغيرخارطةتاسمانأبلوترك

متوحشين،،خطرينبسكانمأهولةأنهاإلىوأشار،لانت

يانزون.أبل،تاسمانأنظر:.هيكماتتركأنويفضل

ام976عامكوكجيمسقام.كوكرحلات

فينولس،ممرلاكتشافتاهيتيإلىبريطانيةبعثةبقيادة

مواجهاتفىتورطأنهإلابحذر.الماوورلمجينوعامل

علىتورانجا،أرضقدماهوطئتأنمنذ،معهمعنيفة

الرئيسيتين،الجزيرتينحولكوكوأبحر.بفرتىخليج

أنهاوأثبت،الخارطةعلىنيوزيلندامكانبدقةوحدد

باتخاذكوكوأوصى.جنوبيةقارةمنجزءاليعست

وأعلن،لمستعمرةموقعاليكونالتايمزأسماهالذيالمكان

لبريطانيا.نيوزيلنداتبعية

بعدقدمواالذينالفرنسيونتورط.الفرنسيالاهتمام

جانوكان.الماووريينمعماساويةنزاعاتفىكوك

داوتليسخليجشاطئعلىرسىقدسورفيلديفرانسوا

.مباشرةكوكمغادرةبعدام،976عامديسمبرفى

معالأوروبيةالاتصالاتتجددت.والنصرانيةالتجارة

سيدني.فيالبريطانيينالمستوطنينمنعدديدعلىنيوزيلندا

صيدبعملياتعشرالتامنالقرنتسعينياتفيبدأوافقد

الحجارةمنلشحناتإضافةساحلها،علىوالفقمةالحيتان

عاميخلالهاوراكيخليجمنأخذت،والكتانالكريمة

لنشرهناكالتنصيريةالبعثاتوأستقرت.ام597أم،497

التجارةزيادةوأدت.الماووريينصفوففيالنصرانية

الفريقين.بيناشتباكاتإلىوالاستيطان

الأستراليونالمستوطنونبدأ.والفقمةالحلتانصيدمهنتا

فينيوزيلنداساحلعلىالحيتانصيدام،197عامفى

السفينةتركتام297وفى.وانبوليمالمعروفينالموقعين

وسرعان.دوسكيمضيقفىصيدطاقمبريطانيا،المسماة

فيلبيعهاالفقمةجلودمنجلد4و005منأكثرماجمع

فىالأستراليينوالأمريكيونالبريطانيونوشارك.الصن

صيدها؟تجارةانهيارإلىالفقمةقتلكثرةوأدت.أعمالهم

إلىالفقمةجلودمنألفا06مرةالسفنإحدىنقلتفقد

أستراليا.

الصيدوكان،طويلةمدةالحيتانصيدصناعةاستمرت

وأنشأ.الساحليةالقواعدفيأوالبحر،عرضفيبالرماح

الماووريات،منوتزوجوأوالحدائقالأبنيةالساحلصيادو

حولالأوروبيةالمستوطناتمنالعديدبذلكفتأسست

هناكيعيشونأحفادهمومايزال.الجنوبيةوالخلجانالمضائق

كبيرةسكنيةضاحيةأم084عامفىوظهرت.اليومحتى

نيوزيلندا.يزورأوروبيأولكادهولنديم!ضشفتاسمانأبل

.كوكجيمسالبريطانيالبحارأعدهانيوزيلندا،لجزرمفصلةخريطة
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منالمئاتيقطهاالجزرخليجفيكوروراريكافي

أخذتالصناعةهذهولكن.الجنسيةالختلفىالاوروبيين

عشر.التاسيعالقرنمنالآربعينياتفيالتدهورفي

عملمحاولاتأولىلقيت.والكتانالخشبصناعتا

اتسعت،الصناعةتلكلكنقليلا.نجاحاالكتانمنالحبال

منالمادةلهذهالمتزايدةالطلباتبسببأم082عاممنذ

عامأوجهاووصلت.بالبنادقلمقايضتها،الماوورش

.البنادقمناكتفاءحصلأنبعد،تراجعتثمأم،831

مجالاتهوكيانجامثل،الشماليةالمرافىءفىوظهرت

!بر،الختضبونجمارةالسفنبناءصناعةفيمحليةعمل

.تاسمانخليج

فيحيويبدورالماووريونقام.اللاوورييندور

الحيتانصيدطواقمفىبعضهمفعمل.الأوروبيةالأنشطة

وأنجارينالاخربعضهمكانكما،الشاطئمعسكراتأو

زوجاتالماوورييننعساءمنعددوأصبح.للسفنبناة

زعيم-باهىتيمثلالماووريينزعماءوزار.للأوروبيين

الخنازيرالعودةطريقفيوجلبوا.سيدني-الجزرخليج

.للتجارةمهمةالموادتلكواصبحت.لقبائلهموالبطاطس

علىالاعتياديةالماووريةالهجماتاستمرت

هوام908عامأهميةالأكثرالحدثوكان.الأوروبيين

وانجاروا،مرفأفيالبويدالسفينةطاقممعظمالماووريينقتل

الباكيهاتجارلطردالعنفمنلابدأنهالماووريونوأدرك

كانوأمماعنفاأكثربينهمفيماالماووريونوكان)الغرباء(،

وخاصة،الأسلحةواستخدموا)الغرباء(،الباكيهاضدعليه

التقليديين.أعدائهمعلىهجماتهمفي،الأوروبيةالبنادق

القرنمنالأولىسنةالعشرينمدىعلىالبلادوغدت

.ضروسدمويةلحربمسرحاعشرالثامن

عاممارسدنصمويلأصس!.التنصيريةالبعثات

خليجفيرانجيهوافيإنجيليةتنصيريةإرساليةأم481

توماسالبريطانيوالمنصرالمعلمبقيادةوعم!!الجزر.

العيشفيصعوباتالتنصيريةالبعثاتوصادفت.كندال

زعماءسيطرةتحتوكانت.سنواتبضعوالعمل

وتبدل.بسهولةالتنصيرمنلمجمكنواولمالأقوياء،الماووريين

وليهمزهنريالقويالمنصروصولإثرأم823عامالحال

خلئالجزر.حولالمراكزمنعددتأسيسفىنجحالذي

الثلاثينياتفيالتنصيريةبمهامهمالبدءللمنصرينوتسنى

وانجاروافيويلزيةكنيسةوتأسعستعشرالثامنالقرنمن

بمرفأمانغونغوفيجديد،منلتفتحأغلقتل!ضها

البريطانيهونالبروتستانتالمنصرونوتمكنهوكيانجا،

المراكزمنعددإنشاءمنالفرنسيونوالكاثوليك

التوسع،هذادلوقد.الإنجيليونفعلوكذلك،التنصيرية

قداعتناقاللنصرانيةالماووريينمنكبيرعدداعتناقعلى

التنصيريةالبعثات



966ريختا،ان!وزيلند

وأ،والكتابةالقراءةتعلملضمانوذلكفقط،ظاهريايكون

سيطرةمنتحرروامستعبدينكانواالمتنصرينمعظملأن

مناطقفىالنصرانيةفشسرفيأولئكوأسهم.أخرىقبائل

البلاد.منأخرى

فيالأوروبيينالمستوطنينعددازداد.البريطانيالتدخل

وانتشارالتجاريالتوسععملياتجراءمننيوزيلندا

والتجارالساحليةالقواعدحيتانصيادووشكل،النصرانية

زوجاتهمالمنصرونوجلب.مستقرةمجتمعاتوالمنصرون

منالأوروبيينبعضوتزوج.كبيرةعائلاتوأمسموا،معهم

.وورياتلماا

الحيتانصيدمستوطناتفىالمشاكلبعضوظهرت

هنريمثلالمنصرينبعضوعمل.والأوروبيينالمنصرينبين

عامفي.الماووريةالقبائلبينفيماالحروبوقفعلىوليمز

ساميابريطانيامندوباليكونبسبيجيمىارسلام،833

منالكافيةالقوةلديهيكنلمأنهإلاالجزرخليجفى

جمعيةفكونسلطاتهدعموحاولالجنود.اوالشرطة

،بالاستقلالإعلانابدورهاأصدرتوايتانجيفىماوورية

البريطانيةالحكومةوأقرت.البريطانيةبالحمايةومناداة

الحماية.بتأمينوعدمعالماوورييناستقلال

أواخرنيوزيلنداإلىالأوروبيينمنكبيرعددوصل

وأرتفعأستراليا،منعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

بريطانيا،وكانت.الألفيننحوإلىالأربعينياتفيعددهم

فيوالأمريكيالفرنسيالتدخلتخشى،الفترةهذهفي

المواطنينطريقعنجاءالسياسىالتهديدأنإلاالبلاد

جبونإدواردالاستعماريالمنظرشكلفقد.البريطانيين

البريطانيينلطردنيوزيلنداجمعيةام837عاموكفيلد

العامأواخروفي.شركةإلىعامبعدتحولتأنمالبثت

م1642

م9176

م1772

م1917

أئم9!8

م1833

م1835

م9183

السكان

مهمةتواريخ

لنيوزيلندا.تاسمانزيارة

نيوزيلندا.حولكوكإبحار

الجزر.خليجفيفرزندومقتل

وتبعتهليوزيلمداساحلعلىوالحيتانالفقحةصيدبداية

.والكتانالخشبتجارة

الجزر.خليجفيإرساليةمارسدنتأسيس

.البنادقحربهيكاهونجيبدأ

بريطانيا.ساميامندوبابسبياختيار

.الاستقلالإعلانالماووريينالزعماءتوقيع

وأرسلتنيوزيلندالشركةبريةشراءحملةوكفيلدإرسال

الماووريين.معللتفاوضهوبسونبريطانيا

نيوزيلندا.علىبريطهانيااستيلاء

.2لأ...:بيونورولأا؟000،001لطحوا:يونوورلماا

وزودتهلها،قنصلاهوبسونوليمالكابقبريطانياعينت

إدواردوكفيلد،انظر:الماوورلننمعللتفاوضبسلطات

.جبون

أم(-852)1845الاستعماريةالفترة

التاسعفيسيدنيهوبسونوصلوايتانجي.معاهدة

جيبسالحاكموأصدر.ام084عامينايرمنوالعشرين

الملازمواختارويلز،ساوثنيوإلىنيوزيلندافيهضمإعلانا

قراراهوبسونأصدرعندئذ،عليها.حاكماهوبسون

الجزرخليجإلىوسافر.الأراضيبيععملياتبوقف

الماووريينزعماءمعاتفاقيةعقدمنبسبيبمساعدةفتمكن

ضمانمقابلأراضيهمعلىوالسلطةالسيطرةلهتضمن

المعاهدةووقعبريطانيا.جانبمنوممتلكاتهمحمايتهبم

نسختوزيعوجرى.الماووريينزعماءمنواربعونخمسة

أر!اءكاوؤفيالماووريئإلىترج!هابعدالمعاهدةتلكمن

الساحلية،الماووريةالقبائلزعماءغالبيةعليهاووقعالبلاد،

الداخل.قبائلزعماءمنكبيرعددالتوقيعرفضحينفى

علىالبريطانيةالسيادةلهاعلانذلكبعدهوبسونوقام

الجنوبية.الجزيرة

الجزرخليجفيأعمالههوبسونباشر.التاجمستعمرة

كانتالتيأوكلاندإلىالحكومةمقرنقلماسرعانأنهإلا

بينفيما،انتشرت،منتعشةأوروبيةمستعمراتفيها

مجلسينام184عاموأسسومانوكاو.وايتماتامرافأي

عنبفصلهاقانونصدورإثرلنيوزيلنداحاكماب!مفته

يتكونصغيراتنفيذياالأولالمجلسكانويلز.ساوثنيو

تشريعياوالثاني،الموظفينلكباربالإضافةشخصيامنه

أعضاءثلاثةإلىبالإضافةالأولالمجلسأعضاءمنمكونا

المستعمرين.من،معينين

وقدالأراضىلشراءوكفيلدألسسهانيوزيلندا.شركة

وتأسعست.مناطقعدةفىالمستوطناتمنعدداأسعست

تلكوتعرضت،كذلكنلسونفيجديدةشركة

معالأراضيعلىالخلافعنناجمةلمشاكلالشركات

مسلحة،لصداماتأدتالماووريينمنالأصليينأصحابها

الطرفين.منالكثيرضحيتهاذهب

التاسعالقرنمنالأربعينياتمنتصففي.الهيكثورة

مشكلاتعلىطغتقدالشمالفيالحربكانتعشر،

هيكي،هونيالمحليالزعيمصدمفقد،الجنوبفيالأرض

اتفاقيةوقعواالذينالقبائلرؤساءأوائلمنكانالذي

أدىمماسلطانهالحاكمبهمارسالذيبالأسلوب،وايتانجى

رمزوهو،العلمساريةبقطعفقام.القبلينفوذهتقليصإلى

البريطانيينللجنودوتصدىكوروراريكا،في،السلطة

استقدامإلىالسلطاتاضطرمماالهزيمةبهموأوقع
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م1845

م1841

م1842

م1845

م1848

م1855

م1852

السكان

مأ285

مهمةريخ4توالا

مستعمرةيكوزيلسداوإعلانوايتانجىاتفاقيةتوقيع

ودنحتود.فىنيوزيلنداشركةاستيطاد.بريطانية

بليموت.نيوفىبليموتشركةتأسيس

.نلسونمستوطسةتأسيص

الشمالية.الحربلداية

أوتاجو.مستوطنةتأسيص

كالتربري.مستوطةتأمسيس

أقاليم.وستةمركزيةحكومةيؤيس!الدستورقانود

ء.00003نبيوورو!601،-.!،--..نيووورلماا

إعادةمنتمكنتويلزساوثنيومنعسكريةتعزيزات

عليه.كانماإلىالوضع

منذبسرعةالاستيطانيةالعملياتتواصلتالاستعمار.

انتشروقدعشر.التاسعالقرنمنالأربعينياتأواخر

والسهولالساحليةالمناطقفيالعددالقليلوالماووريون

الجنوبية.الجزيرةإلىتتطلعالمستعمرينأنظاروأخذت

فيها.المستوطنونشساركالتيالعنفأعمالواستمرت

الحرةأسكتنلنداكنيسةآباءمناثنانشكلوكذلك

جمعيةالإنجليزيةالإنجيليةالقيادةوشكلتأوتاجو،جمعية

الثائرين.تهاجمالبريطايةالقوات

العديدوالشركاتالمنظماتمنكلوأقامت.كاشربري

منكبيرةأعداداواستقدمت،الجديدةالمستوطناتمن

707.62إلىالأوروبيينالسكانعددوارتفع،المستوطنين

المستوطناتوبعضأوكلاندفيثلثهميقطنكانأشخاص

.الجنوبفييقطنكانوالباقى،الشمالية

دستورعلىام852عامالبلادحصلتالدستور.

حكملإقامةودعىللمستوطنينالختلفةبالأصولاعترف

مجلسالأول،مجلسينمنشكون(عامة)جمعيةمركزي

خاصةملكيةلهمممنالذكورمنأعضاؤهوينتحبنواب

بالتعيين،أعضاؤهيتشكلتشريعيومجلس،محدودة

أوكلاند،:منكلفىإقليميةحكوماتستإلىبالإضافة

ولكل.أوتاجو،نتربريكا،نلسون،ولنجتون،ناكيتارا

ومجلس.منتخبمديرمنها

أم(876-)1852الأقاليمفترة

ام853عامفيتموالاستعمار.الأقاليمنظام

السنةتلكوشسهدتومجالسها،الاقاليممديريانتخاب

خليطايمثلونالمستوطنونوكان.تشريعيةجمعيةأولقيام

بينمابريطانيا.منكانتغالبيتهمأنإلا،عديدةدولمن

السبعينغابةوالإسكندينافيون،نلسونالألماناستوطن

تارانكى.فىوالماووريونبوهووالبوهيميونميلا،

!

لا-!كاص
!
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قسمتأم(.-872أ86،)النيوزيلنديةالحروب

إلىالماووريينالسكانالأراضىشراءالحكومةمحاولات

اندلعتماوسرعان.بائعوقسممالكقسم،قسمين

الدماء.واريقتالمجموعاتتلكبينالحروب

أمء98عامفيبراونجورالعامالحاكمأعلن

كينغىويريموفتصدى،البائعينمنالارضلشراءالاستعداد

الأحكامفاعلنت.لذلكأوتياواقبيلةمنكبيرقسممع

انضمتحرببعدالأرضعلىالجنودواستولى،العرفية

نيرانواشتعلت.كينغيويريموجانبإلىالقبائلبعضفيها

بشجاعة.الماووريونوقاتلالمقاطعاتمنعددفياررب

عامحتىمانوعاحدتهاخفتأنبعدالمعاركواسمتمرت

زعماءمنعددالوطنيةالمقاومةقادحيثأم،872

قيادةتولىالذي،كوتيتىالماووريأبرزهمالماووريين

فيالأجنبيألاحتلالضدالفعالةالمقاومةوتنظيمالنضال

ابدا،عليهالقبضمنالسلطاتتتمكنولمأوريويرا،أدغال

.ام883فيعنهالعفوتمأنإلى

الجنوبيةالجزيرةفيالتطوركان.والذهبالصوف

.الشمالفيالدائرةبالحروبالبلادتاثرلعدمأكثر

منالخمسينياتفىبالأعشابالملأىالسهولوأصبحت

للرعاةمقراالجنوبيةالألبتلالورؤوسعشرالتاسيعالقرن

المتجولين.

للتصدير.مهمةمادةبأولالبلادالمرينوصوفزود

الحياةعلىوسعيطروا،جديدةثريةطبقةالرعاةوغدا

عاموأكتشف.المستوطنةفىوالاجتماعيةالسياسية

يدعلىأوتاجوفيغرينيةمناطقفىذهبحقلم0186

للأنظار،محطاالمنطقةتلكماغدتوسرعانريد.جبريال

إليها،الحفارونوانتقل،الثروةعنالباحثونإليهاتوجه

إلىالحرةللكنيسةمناضلةمستوطنةمنبذلكفتحولت

وازدهرت.كثافةوأكثرهاالمقاطعاتأكنىمنواحدة

عامساحلهاعلىالذهباكتشافبعدأيضا،كانتربري

فيالذهباكتشفحيثأوكلاندوكذلك.ام864

والحفرالمعالجةأعمالوتطورت.ام986عامالتيمز

وغيرها.الروافعباستخدام

تصديرمادةبوصفهصدارتهعلىمحافظاالصوفظل

إلىالمستوطنينمنالعديدجلبالذهبأنإلا،أولى

غلبتالتي،للسكانالطقيةالتركيبةفيالمنقبونأثرالبلاد.

فيالسياسيةالسيطرةظلتهذاومع،العمالطبقةعليها

والمزارعين.التجارمنالوسطىالطبقاتأيدي

ما858عامنلسونمنممتافورد.ايالمزارعشكل

دمرتهاالنيوزيلنديةالحربأنإلا،مستقرةوزارةأول

إجراح!إليالحربوتكاليفالسياسيةالنزاعاتوأدت

منالتملصالسياسيونوحاولبعد.فيماوزاريةتعديلات

.أم852عامديهيفيتشارلزالرسامصورهاكماالذهبمناجم

الحكومةقررتأنوبعد.البريطانيينالجنودنفقاتدفع

المستوطنونوافق،ام486عامقواتهاسحبالبريطانية

وايلد.فريدريكبرئاسةذاتيحكموزارةإقامةعلى

الحربنفقاتدفعشماءتنفسهاالوزارةتلكولكن

بريطانية.وبقروضالماووريينأراضىبمصادرة

العائداتتقليصإلىالمستمرةالحروبنفقاتأدت

نيوزيلندااقتصادعلىأثرتوبالتاليالذهبودائعمن

الكساد،عصرأم986عامنيوزيلنداودخلت.عامة

وبصيرةبصرذيرجلإلىالحاجةبأمسوأضحت

حتى،الصوابجادةإلىالأوضاعلإعادةوشجاعة

الأعمالرجليدعلىذلكتحققوقدعافيتها.تستعيد

853

863

875

872

876

السكا

874

ام

ام

ام

ام

أم

أم

ام

ام

1م

مهمةتواريخ

ومدراء.إقليميةمجالس

العامة.الجمعيةانتخاب

الماووريين.شؤونعدافيمامسؤولةحكومةعلىالموافقة

فيالذهبأجلمنوالتدفق،تاراناكيحرببداية

أوتاجو.

وايكالو.حر!بداية

العامة.والأعمالللهجرةفوجيلسياسة

.الحربنهاية

الأقاليم.لحكوماتفوجيلإلعاء

.456،792بيونورولأا74لم033ووريونلماا
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مأ986عامأصبحالذيفوجيليوليوسالمولد،اللندني

استدانإذجريءبعملام087عاموقام.للخزانةأمينا

وإنشاءالهجرةلتشجيعنيوزيلنديدولارمليون02مبلغ

وقد.الجزيرتينكلافيالحديديةوالخطوطالرئيسيةالطرق

،المتزايدةالعوائدمنالقرضسدادمنيتمكنأنتوقع

وألغى.المستقبلفيالبيعمنالتاجأراضىبالتالىوحفظ

الأقاليم.حكوماتأم876عامفوجيل

الكبيروالكسادالمسئمرةالوزارة

أم(098-)1876

،الإنتاجفىزيادةأيالكبيرةفوجيلقروضتحققلم

رافقهاقت!اديفتورإلىأدت،ذلكمنالنقيضعلىولكن

سنة.عشريننحواستمركساد

أتكنسون-فوجيلرأسهاالتىالمحافظةالوزارةمنيت

الائتلافالضيمةممببوكان.أم877عامهزيلةبهزيمة

السيريقودهكانالذيوالليبراليينالإقطاعيينبينالقائم

الإصلاحاتمنعدداقدمالذيجرأيجورج

الرجاللجميعالتصويتحقمنحعتضمنتالد!شورية

ومع.!منواتثلاثمنهاالواحدعمروبرلمانات،البالغين

للكساد،حدايضعأنمنجرأييتمكنلمهذاكل

.ام987عامالمجلعرأجراهاالتىالانتخاباتفيوهزم

برئاسةالمستمرةبالوزارةالمعروفةالوزارةتشكيلواعيد

،أتكنسونهاري،الخزانةأمينوبدأ.هولجونالسير

البلادلكن.النفقاتفىالاقتصادعلىتعتمدسياسة

تشكيلأمكنهالذي،فوجيللسحربحاجةكانت

ستاوتجوناسسيرمع،ام884عامجديدةحكومة

الذيالكسادمنالبلادانتشالبمقدورهيكنلمأنهإلا

فضيحةفيمتورطاكانإنهثم.المرحلةهذهفىبهاألم

مكانهالتحلأم887عامالوزارةفسقط!أرض،

والتقشفات.اتكنسونوزارة

الكساد،حدةلخفةإلثحاراتأيانعداممنوبالرغم

فيالأثرعظيملهاكانالتىالمتغيراتبعضظهرت

سمحتالتىالبراداتإنتاجأبرزهاوكان.المستقبل

توماستمكنفقدبريطانيا.إلىالأوليةالموادبنقل

عالأرشركةمعبالاتفاقام882عابمفىبرايدون

اللحومنق!عمليةتنفيذمنالاستراليةالنيوريلندية

والأجبانالألبانمنتجاتإلىإضافةبالسفنالمجمدة

للنقلالنيوزيلنديةالشركةوبدأتبريطانيا.إلى

بالسفنمنتظمةبحريةخدماتبتقديمهذهالبحري

المزارعينأمامجديدةأسواقفتحتوبذلك.المبردة

الحيوانيةوالشحومالمدبوغةوالجلودللأصوافالمنتجين

صانعىبمقدوروأضحىأيضا،المجمدةاللحوملتصدير

----مهمةرينيتوا---*------!ء

عمالية.حكومةجرايتشكيلام877

.المستمرةالوزارةهولوتشكيلحرايهزيمهأم987

لبريطاليا.مجمدةموادشحنةأولإرسالم1882

.ستاوتمعللوزارةفوجيلتشكيلام884

.المستمرةالوزارةتشكيليعيدأتكسمونام887

-السكان

576..524لمجونالاور.27943آلماووريولىام-886

الخارجية.للأسوا!تىمنتجاتهمتصديروالأجبانالألبان

والألبانالأجبانمعاملمنالعديدالمزارعونوبنى

التعاونية.

أم(129-)هـ918الليبراليينحكومةعصر

ام098عامجديدةسياسيةمرحلةالبلادشهدت

تنظجمه،أعيدالذيالليبرالىالحزبانتخابفىتمثلت

تعتمدالسابقةالحكوماتوكانت،بالانسجونبقيادة

النفوذأصحابيضمالذيالمستقرغيرالائتلافعلى

أولالليبرالىالحزبغدابينما.المقاطعاتفىالكبير

العريضة.الشعبيةالقاعدةذاتالسياسيةالأحزاب

منهاأكثربالطقاتخاصةالحزباهتماماتوكانت

لمدةالانتخاباتفيالمستمرنجاحهوكان.الإقليميةبالمنافع

لماجراءلتعهدهراجعاعاماوعشرينأثنينعنتزيد

استمراروعد،للريفوخدماتجذريةإصلاحات

النيوزيلندية.اسمياسةفىجديداتطوراالحكمفىالليبراليين

والقوانين،الإصلاحاتمنعددسنالإصلاحاتوشملت

كالتحكيمللعملوقوانين،التصويتحقالنساءمنحمثل

التقاعدوقانونكبير،حدإلىالإضراباتدونحالالذي

السن.لكبار

-ء--!مهمةريخ!توا---كا-سصسء-د

.بالانتخاباتاطيبرالي!تافورام098

التصويت.حقالمرأةمنحام398

التقاعدلكبارالس!.إصدارقانونام898

.الإصلاححزبحكومةانتخابام219

السكان

أ-.،5585.500-الأوروبيون7232الماووريونم1191

والمتحدالإصلاححزبيعصر

أم(359-)1291

عامفيأم(.أ-19189)4الأولىالعالميةالحرب

وليمبرئاسةالإصلاححزبالسلطةتولى،أم219



673ر!لا،اندوزيلند

339

359

السكا

369

1م

أم

أم

ام

أم

أم

1م

1م

مهمةتواريخ

الأولى.العالميةالحربنيوزيلمدادخول

الليبرالييينحزبيتشكيل.جاليبولىفيالقواتإنزال

اثملافية.حكومةواللإصلاح

.بالانتخالاتالإصلاححز!فوز

..الإصلاحلحزبالمتحدالحزبهزيمة

والرواتبللاجوروالإصلاحالمتحدحكومةتخفيض!

لتقاعد.وا

.%25بنسبةالنيوزيلنديالجنيهقيمةتحفيض!

.بالانتحاباتالعملحزبفوز

.484،194،1بيونورولأا623،28نيووورلماا

مجرياتفيالنيوزيلنديونوأسهم.ماسيفيرجسون

أكثروشاركوأوروبا.الاوسطالشرقفىالأولىالحرب

ثمانيةكلبينمنواحدوقتلفيهاالجنودمنألفا021من

وشاركت.الإجباريالتجنيدالحكومةوأدخلت.منهم

52فىجاليبوليإنزالعملياتفيوأستراليانيوزيلندا

الآتراك.منالدردنيلمضيقوانتزاع،ام519عامأبريل

فرنسا.فيالقتالفيشاركتكما

،الحربمابعدفترةالكسادعم.الاقتصاديالكساد

علىالحكومةوارغمتالعملعنالعاطلينأعدادوازدادت

منالعديدفىصداماتووقعت،تقشفيةسياسةاتباع

.المدن

أم(أ-949)359الأولىالعملحكومة

حكومةترأس.الاجتماعيةالرفاهيةإجراءات

علىعملالذيسافيج،جوزيفميشيلالأولىالعمل

العملفرصلتوفيرالهادفةالمشاريعمنالعديدتنفيذ

قوانينوأصدر،المنشاتمنعدداوأم،شروطهوتحسين

وإعاناتالصحيةوالخدماتالسنكبارتقاعدرواتب

.الأطفال

م(.4591-أم)939الثانيةالعالميةالحرب

فىبريطانيا،معالثانيةالعالميةالحربفىنيوزيلنداشاركت

م3691

م3891

م9391

949!ئم

السكان

مأ549

مهمةتواريخ

المزارعينلمشحاتمضمونةأسعاراالعملحزبتقديم

الاجتماعية.والخصصاتالأصروز،دة

الاجتماعى.الضمانمشروعالعملحزبتقديم

الثانية.العالميةالحربدحول

.اليابانضدالحر!دحول

.بالانتحاباتالوطنيالحزبفوز

.74721لم796بيونورولأا001،"44ووريونلماا

العامة،التعبئةوأعلنتوأوروبا،الأوسطالشرقميادين

الحربفيالمشاركينلكثرةالبلادمنالبطالةواختفت

والمصانع.المزارعفىالعملالنساءوتولت

أم(729-)9491الوطنيةالسيادة

سيدنيحكومةتوليمنالأولىالسنواتشهدت

هولاندجابهحيثصناعيا.صراعاأعباءهاهولاندجورج

حلإلىأدىمماالميناءأرصفةعمالإضرابام159عام

رفضواالذينالعمالكونهجديداتحادوإقراراتحادهم

بنيوزيلندايزجأنكادالذيالأمر،الإضرابفيالاشتراك

منيوما151انقضاءبعدولكن.العنفمتاهاتفى

انتخاباتفىهولاندوفازالمضربينهزيمةتمتالصراع

خاطفة.

هوليواككيثبقيادةالجديدالوطنىالحزبخسر

حزبأمامضئيلةبأغلبيةام579عامانتخاباتفى

579

659

689

السكا

729

أم

أم

ام

ام

أم

ام

9م

مهمةتواريخ

هولاندوفورطوارئحكومةواعلانالموانئإضراب

.بالانتخابات

.بالانتخاباتالعملحزبفوز

للوطنيين.الحكومةعودة

أستراليا.معالحرةالتجارةلاتفاقيةيحوزيلنداتوقيع

الشرية.العملةتداول

العمل.حزبعودة

.23،027،2"بيونورولأا532)839يونوورلماا

تحتالحكومةفتولىعادالوطنىالحزبأنإلآ،العمال

هوليواكرئاسةجاءتوقد.ام069عامهوليواكإدارة

جاكنائبهوأعقبه.الزمانمنعقدعلىمايزيدخلال

.ام729عامانتخاباتمنوجيزةفترةقبلمارشال

العملحزبإلىالتالتيسلطهالوطنيالحزبففقد

.كيركنورمانبرئاسة

أم729منذنيوزيلندا

سنواتبأنهاوالثمانينياتالسبعينياتفتراتتميزت

وفي.الاجتماعيوالتوتروالبطالةالمتقلبالاقتصاد

قامواطويلةبمسيرةسخطهمعنالماووريونعبرأم749

فىالعمالحزبحكومةفازتولما.ولنجتونإلىبها

مماالنوويةللأسلحةمضادةسياسةنهجتالثمانينياتبداية

لمعارضة،المتحدةمإلولاياتاجهةموفيأدخلها

الأسلحةتحملالتيالسفناوالأسلحةدخولالحكومة

النيوزيلندية.المرافئإلىالنووية
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م491لأ

م7591

م8191

م8291

م8691

السكان

مأ199

مهمةتواريخ

هاللاضصحمالمسب!المفطأسعارتعاعالا

.دالالتحالاتالوطيينشور

البلاد.عرسبربحموكرحلة

أ!شراليا.معوثيقةاقتصاديةعلاقاتاتعاقيةتوقيع

عصواشستكودسوريلمداأدالمتحدةالولاياتإعلان

ألزومر.اتعاقية

--ىكا!433أ-ر-944ا!وربيولىواالماووريون

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

سيوريلحداحيمس،كوكتراكلأا

هدغمعا،مجىستهاواشص،ووريالماماريون،ردرردو

ححوراردإدووكميلد،الموريوريحول،دورفيلدومولى

الموفموععاصر

أوتياروااكتشاف-ا

ام(.048-ا246)الأوروبيوالاستيطانالاكت!ثاف-2

اعر!سياالاهتمامحوالهولديودتاسمار-أ

والمصرايكةأضحارةادحصكرحلات-!

أم(.أ-084852)الاستعماريةالفترة-3

الهيكتورة-دوا!انجيمعاهدة-أ

الامشعمارهـ-التاجمستعمرة-ب

اممدشوررليوريل!داشركةح

أم(.1867-)852الأقاليمفترة-4

والاستعمار،الأقالي!دظام

(.م2871-0681)اليوريلحديةالحرو!-ب

لذه!.واالصو!-ح

م(.0981-أ)876الكبيروالكسادالمستمرةالوزارة-5

ام(.219أ-098)الليبراليينحكومةعصر-6

أم(.359أ-19)2والمتحدالإصلاححزبيعصر-7

أم(.1819-19لما)الأولىاالعالميةالحر!

.الاقتصاديالعساد-!

أم(.49ا-9)359الأولىالعملحكومة-8

الاحتماعيةالرداهيةإحراءات

(م491أ-5)913التانيةالعالميةالحر!!

(أمأ-49729)9الوطنيةالسيادة-9

.م7291منذنيوزيلندا-ا.

بعلىعلىهنتر،نهرمصبعلىتقعمدينةليوىسل

لمم!طنهاعددبأ!شراليا.سيدنيمدينةشمالأكم06

ساوثنيوبمقاطعةمديخةثانيوهي،نسمة3736892

كاسلنيومساحةوتبلغبأمشراليا.مدينةوسادسويلز،

شخصا921)094الضواحيسكانوعدد2،كم521

كاسلنيومساحةتغطى.ضاحية18فييعيشون

منكثروتعبن2.ك!ا589منأكثربضواحيهاالكبرى

بمدينةمخهاالغربيوالجنوبالجشوبفيضاحيةظرتن

فيسرعةنيوكاسلأجزاءأكثرتعتبرالتيماكووريليك

النمو.

واديفيالحجريبالفحمغنيةمناجماكتشفتوقد

شحنةالمستعمرةمنتصديرأولوكان.أم797!شةهنتر

وقد.أم997سنةللبنغالارسلتالحجريالفحمهذامن

لل!نطقةالثقيلةالصناعاتالحجريالفحموجوداجتذ!

بعد.فيمانيوكاسلميناءتطويرإلىوأدى

التعليممستوياتفيجيدةبتسهيلاتالمدينةتتمتع

اندمجتأم989سنةوفى.والجامعياضانويواالابتدائي

هنتربمعهدأم519مشةتأسمعتالتيثاسل،نيوجامعة

.وتمنحنيوكاسلكونسرفاتوارمومسيقىومعهدالعافيأطتعليما

الجميلة،والفنون،العمارةفنفيالعلميةالدرجاتمعةاب

لصحة،وا،والهندسة،لتعليموا،دلاقتصاوا،بلاداوا

،رةالإدوا،لعلوموا،لمومميقىوا،لطبوا،تضيالرياوا

أيضاوبنيوكاسل.والتمثيليةالمرئيةأعنونواأص!ضولوجيا،وا

.الأخرىوالمدارسالفنيةالمدارسمنواسعةشب!صة

للفنونإقليميةعرضصالةأكبرلنيوكاسلويوجد

الثقافيةللأنشطةكرنفالربيعكلبهاويعقد.بأستراليا

متحفبهاويوحدالماتارا.يسمىأسبوعلمدةوالرياضية

سنةبهابنىوقد.التاريخيةسكراتشليبقلعةلحري

مائتيبمروراحتفالآعلميومركزإقليميمتحفام688

أمشراليا.إنشاءعلىعام

مجيمليمتدبروبريتاريهلكنبروكةشرأنشأت

الاننيوحصاسلوتعتبر.أم19ءسنةنيوكاسلبميناءالفولاذ

وإنتاجوالأعمدةالقضبانمشجاتلقسمالرئيسيالمقر

سنةافتتاحهتمألومنيوممسبكويوجد.بالشركةالفولاذ

منأسترالياإنتاجثلثحالياوينتجتوماجو،فيأم849

الهندسةالأخرىالثقيلةالصناعاتوتشمل.الأأ!منيوم

السفن.وإصلاحوبناء،والزنكالرصاصوصهر،والتصنيع

تصنيعأيضالنيوكاسلالاقتصاديةأسقاعدةاوتشمل

،والزجاج،الكيميائيةوالمواد،والإأممترونيات،الأغذيةا

والملابس.،والمنسوجات،الجامزةوالخرسانة

فىبنيوكاسلالعاملةالقوةمن%أ5حوالييعمل

تتضمنالتىالأساسيةالصناعةأما.ثانويةصناعات

أيضابهافيعمل،الأسماكوصيد،والتعدين،اشراعة

العاملةالقوةأغلبولكن.العاملةالقوةمن%ا5حوالي

،والمال،والتجارة،المهنمثلالخدماتقطاعفيتعمل

.ءلبناوا،والسياحة،والتعليم،لنقلوا

والاقتصاديالتجاريالمركزنيوكاسلميناءيعتبر

ويلز.ساوثنيومقاطعةشمالمنكبيرولجزءهنترلمنطهقة

!شويا،سفينةألفمنأكثرالحديثةالميناءإمكانياتوتخدم
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الشركةتستخدم.بيوكاسلالفولاذمصانعتديرهلبروكنشرك!

أ!شراليا.وعربجسوبفيالمستخرجالحديدخام

وتمثل.البضائعمنمتريطنمليون35منأكثرتنقل

منمتريطنمليون92حواليالحجريالفحمصادرات

الأخرىالرئيسيةالصادراتتشمل.الإجماليهذا

الصناعةوخشب،والقمحوالفولاذ،والحديد،،الألومنيوم

.الخام

درجةمتوسطويتراوح.معتدلنيوكاسلفىالمناخ

61و9،وبينمئويةدرجة26و91بينصيفا،الحرارة

السنويالأمطارسقوطمتوسطويبلغشتاء.مئويةدرجة

سم.ا50

سيدني.بمدينةنيوكاسلالباسيفيكسفرطريقيربط

ومدينةنيوكاسلبيننيوإنجلاندوطريقهويربطكما

إلىوارونجامنمتصلمزدوجطريقإنشاءتمكما.برزبين

سيدنىبينالرحلةوقتيختصرأم399سنةهكعسهام

ساعتين.إلىونيوكاسل

سيدنىكهربائىحديديةسكةخطيربط

إلىمكهربغيرحديديخطيمتدكمابنيوكاسل،

وتربط.بالداخلالسهولوإلىالساحلبجوارالشمال

الضواحيبينوالحافلاتالحديديةالسككخطوط

مطاريبينالتجاريالطيرانخطوطوتعمل.المحلية

وبليكان.وليمتاون

)إفالموجةقصيرةتجاريةإذاعةمحطةنيوكاسلتخدم

)إيه-الموجةمتوسطةتجاريةإذاعةمحطاتوأربعإم(،-

تلفازومحطة،محليةإذاعةمحطاتثلاثعنفضلاإم(،

الأسترالية،ايلإذاعةلهيئةتابعةتلفازومحطات،تجارية

هييوميةجريدةعنفضلا،خاصةإذاعةومحطة

هيرالد.النيوكاسل

للحكممجلساننيوكاسلمنطقةيدير.الحكمنظام

21وعمدةمننيوكاسلمدينةمجلسويتكون.المحلي

البلديةالخدماتعلىويشرف،تشريعيمجلسعضو

مدينةمجلحي!أما.الترويحيةوالأنشطةالطرقبناءمثل

نيوكاسلمنالباقيةالمنطقةأغلبفيديرماكووريليك

.الكبرى

هنترنهرعلىشورتلاندجونالملازمعثرتاريجة.نبذة

كما.هاربينمنفيينمساجينيطاردكانبينماام797سنة

قامالاكتشافلهذاونتيجة،الحجريالفحممناجماكتشف

قامأم108سنةوفي.المنطقةبمعاينةكنجفيليبالحاكم

سنةوفى.مستوطنةلإنشاءناجحةغيربمحاولةالمستعمرون

.للعقوباتجديدةقريةانشئتام408

المنفيينالسجناءلمعاقبةثانويامكانانيوكاسلظلت

وخشبالحجريالفحموكان.أم823سنةحتى

،أم828سنةوفي.المستوطنةمنتجاتأهمالخامالصناعة

استخراجامتيازعلىالأمشراليةالزراعيةالشركةحصلت

وتطورتالعمالةالوضعهذااجتذبوقد.الحجريالفحم

ومابعدهاعشرالتاسعالقرنأربعينياتوفي.بسرعةالمنطقة

خلالالتعدينوبتطور،شديدةمنافسةالاحتكارهذاواجه

بسرعةنيوكاسلتوسعتالتاسئكلشرالقرنخمسينيات

.كبيرة

سنةمستقلةبلديةفىنيوكاسلأجزاءضمت

البلدانأصبحت،ام871سنةمنواعتبارا.ام985

تمام389سنةوفى.مستقلةبلدياتبهاالمحيطةالصغيرة

مدينةلتكوننيوكاسلإلىالبلدياتهذهمنعشرضم

.الكبرىنيوكاسل

سنةونيوكاسلسيدنيبينالحديديالخطأفتتح

هيلبروكنشركةبدأتأم159مشةوفي.ام988

بمدينةأستراليافيكبيرفولاذمجمعأولليمتدبروبريتاري

رئيسيا.صناعيامركزاالمدينةوأصبحتنيوكاسل

وقدأستراليا.موانيأكبرأحدنيوكاسلأصبحتكما

كارينجتونفيالميناء،داخلالحكومىالسفنحوضأنشئ

العشرين،القرنمنالخمسينياتوخلالأم.419سنة

وتطويرالمستنقعاتبتجفيفالعموميةالأشغالوزارةقامت

كل!
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بنهركوراجانججزيرةفيالميناءإمكانياتوتطويرالصناعة

وأوائلاسسبعينياتوفيالفولاذ.مجمعأمامهنتر

والتجارةالصناعةاستمرتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

الحجريالفحممناجماستغلالنتيجةالتوسعفيبالمدينة

هنتر.واديفيالضخمة

نيوكاسلأصيبتام989سنةديسمبر28يوموفى

شخمخا.21فيهماتبزلزال

محلىحكمومنطقةمدينةظدنأدونفيوىسل

0002631سكانهاعددبإنجلترا،ويروتاينبمقاطعة

لنهرالحديديةوالسكةالبريالرئيسيالمعبرعندتقع.نسمة

الهندسةصناعاتوبها،تجاريكمركزتطورتوقد.تاين

السفن.وبناءالثقيلة

أرضوهىموروبلدةتايننهربينالمدينةوسطيقع

منتصفخلالبالطرقالمدينةوسطمدوقد.منبسطة

ويقع.راقيةمبانبهوخططتالميلاديعشرالتاسعالقرن

(.المدينةشوارع)أفخمجرايبشارعالملكىالمسرح

التىنيكولاسانكاتدرائيةالأخرىالمهمةالمبانىوتشمل

وكنيسة،الميلاديعشرالرابعالقرنخلالمعظمهابني

الثامنالقرنمنتصففىصممتالتىالقديسينجميع

سنةبناؤهاانتهىالتىالقديمالمجلسوغرف،الميلاديعشر

سنةنيوكاسلجامعةلمانشاءمرسومصدروقد.أم776

.درهامجامعةمنجزءاذلكقبلوكانت.أم639

بهايوجدنقطةفينيوكاسلفىجسراالرومانبنى

بعدإييليوسبونزجسرالمكانوسمى،معلقجسرالان

وكان.هدريانجدارعلىمحطةوكانالجسر،إقامة

الانعليهاتقعالتىالأرضعلىمقامأالرومانىالمعسكر

الثانيالقرنسبعينياتإلىتاريخهاويعودالقلعةأطلال

أطلالمنوكل.القلعةبوابةهىالسوداءوالبوابةعشر،

منأطلالالآنهناكومازالت.متاحفألانوالبوابةالقلعة

وقد.الثالثإداوردحكمإلىتاريخهيعودالمدينةجدار

وبها.الأهليةالحربخلالأم464سنةالمدينةحوصرت

.ام466سنةالأولشارلسجن

فىأنفاقمتروخطافتتحأم089سنةوفي

المترو.عليهوأطلق.نيوكاسل

بمقاطعةمحدىحكم!طقةليم-ألدر-ئدوكاسل

نسمة،004/711السكانعددبإنجلترا.شاير،ستافورد

المنطقةوتقع.ليم-أندر-نيوكاسلمدينةالمنطقةوعاصمة

وغربشايرستافوردبمقاطعةالحجريالفحمحقلشمال

صناعاتفيالمنطقةسكانمنكثيرويعملبوتريز.منطقة

أيضاالمنطقةوتضم.الخزفوصناعةالحجريالفحمتعدين

ليم-أندر-بنيوكاسلالمدينةسميتوقدكيل.جامعة

القديمة.ليمغابةمن()قريباتحتلوقوعها

رئيساام(.كان768-1)396دوقئيوكاسل،

-)1756السبعالسنينحربفترةخلالبريطانيالوزراء

الإمبراطوريةرقعةاتسعت،الحربوخلالام(.763

والهند.أمريكاشماليجداكثيراالبريطانية

جونعمهمزرعةام171عامنيوكاسلدوقورث

قانونام471عاموساند،بلهامإلىاصمهوغيرهولز،

بريطانيا.عرش!بموجبهالهانوفريونارتقىالذيالاستيطان

لنيوكاسل.دوقاهولزبلهامعين،بقليلذلكوبعد

خلفثمعاما،ثلاثينالخارجيةوزيرمنصبوقدشغل

.ام475عامالوزراءرئيسوظيفةفيبلهامهنريشقيقه

وزراءكرئيسنيوكاسلمحلديفونشايرالدوقحل

رئيساوظلللمنصبعادولكنه.ام757و1756عاممط

.ام276عامحتىللوزراء

تن!لاعب(.-ام49)4جون،نيوكومب

،6791سنواتالفرديةويمبلدونببطولةفاز،أسترالي

الفرديةالمتحدةالولاياتببطولةوفاز.ام0791،719

الفائزأستراليابفريقعضواوكان.ام739و6791سنتى

،6591،6691،6791السنواتفيديفيدبكأس

للزوجيويمبلدونببطولةأيضانيوكومبوفاز.ام173

،6591،66916891،9691،السنواتفى

عامىأستراليافرديببطولةفازكماام،0791،749

سيدفط.فيولد.ام79وه7391

مخترعام(.972-61)63توماس،نيوكومن

.ام271عامتجاريانجحبخاريمحركأولبمى،إنجليزي

أوروبافيواسعنطاقعلىالبخاريمحركهاستعملوقد

منالماءلشفطالبريطانيةالحجريالفحمتعدينمناطقوفى

قامحتىعاما06منأكثرمستخدفاوظل.المناجم

بخاريمحركبتطويرواطجيمسالأسكتلنديالمهندس

بكثير.منهأحسن

فىيعملكانوبينما.دارتماوثبمدينةنيوكومنولد

مناجممنالماءشفطصعوبةأدرك،الفلزيةالأدواتبيع

نيوكومنطور،التجاربمنسنواتعدةوبعدالقصدير.

يدفعالماءكان.دافعةكقوةالهواءضغطيستخدممحركا

يؤديحيثبالبخار،مليئةواسعةمعدنيةأسطوانةفي

الجويالغلافوزنفكان،فراغإحداثإلىالبخارضغط

يرفعمماالأسطوانةقاعإلى)بستون(الكباسيدفع

الماء.معهاويرفع)بستون(الكباسفيالمثبتةالمضخات



677جبل،نيومان

الخترعمعشركةنيوكومنكونآليا.يعملالمحركوكان

الماءلرفعمختلفةللالةاختراعاسجلالذيسافريتوماس

بئآلته.منليتمكن،المناجممن

الحجمضخمةنيوكومنمحركاتكانتبعدوفيما

أمتار.ثلاثةمنأكثروطولهامترانقطرهاأسطواناتذات

الماءمنلترمليون13منأكثررفعاستطاعتهافيوكان

يوميا.

.روبرت،هوك؟البخاريالمحركأيضا:انظر

تشتهريانجلترا.،سفولكمقاطعةفىمدينةفيوطركت

بهاويوجدوتربيتها،البريطانيةالخيللسباقمركزبكونها

الجوكي.ناديمقر

اشتهرأمريكيممثل(.-ام29)5بول،نيومان

أدوارمثلوقد.أفلامهفيتقمصهايجيدالتيالحيةبأدواره

بجائزةنيومانوفاز.أفلامهمنكئيرفيوالمتمردينالغرباء

فىدورهعنممثلأحسنبوصفهأم869سنةالأكاديمية

النقود.لونفيلم

فىنيومانولد

التمثيلودرسكليفلاند

ييل،بجامعة،كينيونبكلية

الممثلين.وباستديو

مسرحعلىشهرتهبدأ

الرحلةبمسرحيةبرودواي

فىظهورهبعدأم()539

أولكان.تلفازيةأفلامعدة

نيومانبرلفيلمالسينمائيةأفلامه

فيلمهفيلامعانجماوأصبحأم(،)559الفضىالكأس

نيومانأفلامبينومنام(.)579يحبنىهناكبعضهم

القيثارم(،عازفهد)6391أم(،)619المحتالفيلم

الأعصابالباردلوكأم(بم)679الفتىام(؟)669

أم(بم)969الراقصوالطفلكاسيديبتشنام(،)679

ظهروقدأم(،)819الشرغيابام(؟)739اللدغة

طائرمسرحيةفىأيضابرودوايمسرحعلىيخومان

ام(.)959الجميلالشباب

تأثيرأم(،)689راشيل،راشيلفليمينيومانأخرج

ام(،)729الأقحوانىالقمررجلعلىالجاماإشعاعات

وردوودجوانزوجتهالفيلمينهذيننجمةوكانت

الأكاديمية.جائزةعلىالحاصلة

فيالتعدينمناطقأهممننيومانجبل!جيل.،ليوطن

فيالحديدخاممناجموتوجدأستراليا.غربيبلباراإقليم

جبالسلسلةمنممتدةجبليةمناطقفيأسترالياغربي

المنطقةهذهمساحةوتبلغكمبرليز.شرقيإلىهمرسلي

مناجمأكبرمنواحدعلىوتحتوي2،كم424؟...

العالم.فيالحديد

هذهفيالحديدخامكميةأنالجيولوجيونويقدر

ويقدرون.متريطنمليون42؟...حواليتبلغالمنطقة

لمعدلاتوففاعام004لمدةيكفىالاحتياطيهذاأن

الحالية.الاستهلاك

عامافتتحتالتيالجديدةنيومانمدينةتطورت

منمدينةإلىمغلقتعدينمجتمعمجردمنأم819

تخططوتم.المستثمرينلجميعوالمتاحالمألوفالطراز

فالشركة،المنطقةهذهإلىالناسلجذبمعينةبكيفيةالمدينة

تبنىالمنطقةهذهفىالحديدخامتعدينعنالمسؤولة

لقىوقدوالشتاء.الصيففيالهواءمكيفةالمنازلوتؤثث

شققتأجيريتمحيثالعاملينمنكبيراقبولاالمشروعهذا

.رمزيإيجارمقابلفىمنهملكلمستقلة

6)005سكانهاعدديبلغالتي،نيومانمدينةتشييدتم

المنجم،عنكيلومتراتستةيبعدفسيحسهلفينسمة

جميعويشتغلعنها.المناجمتحجبالتىالتلالبهاوتحيط

سكانلباقيالخدماتتوفيرفيأو،التعدينفيالمدينةسكان

والترويحيةالرياضيةالمنشاتببناءالشركةقامتكما.المدينة

قاسية،المنطقةهذهفيالسائدةالجويةوالظروف.للعاملين

بسببالصيففصلفىغزيرةلأمطارالمنطقةتتعرضحيث

بينالسنويالمطرسقوطمعدلويتراوحالأعاصير،

فصلفيالحرارةدرجةترتفعوقدسنويا.ملم023033-

ضخوشمالشتاء.فيم952تبلغبينما.م954إلىالصيف

منطقةفىفورتيسكونهرروافدأحدمنوالمناجمللمدينةالماء

جور!.إثيل

فيبالتعقيد.المناجممنالخامإنتاجعملياتتتميز

ويؤدي،بالمتفجراتتملأحفرا،المناجمعماليحفرالبداية

منمتريطن000/003نحوتكسيرإلىانفجاركل

الشاحناتعلىالخامتحميلوشم.للمنجمالأماميالجزء

التيالشاحناتوتحمل،كهربائيةروافعبوساطةالقلابة

إلىالخاممترياطناا09منهاالواحدةحمولةتبلغ

.الكسارات

عرباتبتحميلروافيتقومالخامتكسيريتمأنوبعد

الروافعوتستطجع،خاصةتحميلأنفاقداخلبالخامقطار

القطاروينطلقواحد.وقتفيقطارعربة13تحميل

فوقهدلاندبورتإلىكم426طولهارحلةفيبحمولته

فيالخاصالقطاعيملكهحديديةسككخطأطول

،اليابانإلىالخاميصدرهدلاندبورتميناءومنأستراليا،

مناجممنالمستخرجالحديدلخامالرئيسيالمشتريوهي

.نيومانجبلمنطقةمنالحديد



لنبونا678

سلسلةجايلزأرنستالمكتشفزار،أم876وفي

المكتشف!وأطلق-نيومانجبليقعحيث-أوبثالمياجبال

بسبب،الجبالهذهعلى)أوبثالميا(العيونالتهاباسم

أعفعاءمعظمعيونالتهابإلىأدتالتيالمتطايرةالرمال

بوجودالحكومةفيالعاملونالجيولوجيونعرف.جماعته

التامبعالقرنثمانينياتمنذ،المنطقةهذهفيالحديد،خام

نأام069عامتمتالتيالمسحعملياتوأثبتتعشر.

بهذانيومانمدينةوسميت.للغايةكبيرالخاممخزون

أسذيا،نيومان.و.أالشابالمساحلذكرىتخليداالاسم

.ام698عامبالمنطقةعملهأثناءتوفى

المفروضالحظرأم069عامالأمشراليةالحكومةرفعت

الحديد.خامتصديرعلى

وفى.ام679عامنيومانفيالعملمواقعإنشاءتم

أولىنقلوتم.رسميةبصفةالمشروعافتتح،أم969عام

جبلمنبالقربويلباكجبلمنالحديدخامشحنات

.نيومان

منواحداجزءايشغلكيميائيعنصهحرالئيون

اكتشفه.للأرضالجويالغلافمنجزء000.65

وليموموريسرامزيوليمالسيرالبريطانيانالكيميائيان

عامفى،السائلالهواءيدرسانكاناعندماترافرس

وقد.بعامذلكقبلالغازهذابوجودرامزيتنبأ.ام898

للكلمةطبقاالنيوناسمالغازعلىوترافرسرامزيأطلق

)نيو(.الجديدتعنىالتىالإغريقية

النيونلمباتملءفيأساسيةبصفةالنيونيستخدم

العاديولونه.الكهربائيةالإعلانلوحاتوأنابيبللإضاءة

بضعوإضافة.فاقعأحمر-لرتقالىالإضاءهلمباتفي

ويستخدم.لامعاأزرقالضوءتجعلالزئبقمنقطرات

يخترقلأنهالنيونضوءالطائراتمناراتمنالعديد

رؤيتهاأمكنالنيونمناراتأنالطيارونأبلغوقد.الضباب

الأضواءرؤيةاستحالتعندماكم32مسافةع!ى

الأنابيبمنالهواءبإزالةالنيونلمباتوتصنع.الأخرى

أء؟...يسلطوعندما.النيونبغازتملأثمالزجاجية

كهربائيتفريغيحدث،الأنبوبعلىالكهرباءمنفولطا

فإنالفتيلةمنوبدلآأحمر.برتقالىبوهجالأنبوبويتوهج

ويشكل.التثبيتمحكماكهربائيانقطبانلهاالنيونلمبة

القطبين.هذينبينمضيئةحزمةالنيون

لصناعةكمنئثانويتحارياالنيونعلىالحصوليتم

عندالعاديالضغطتحتالنيونولسيل.السائلالهواء

حرارةدرجةعندويتجمد،م6452).-48حرارةدرجة

،!م002-نحوعندالهواءإسالةوعندم67-48.52

ولكنالتكلفةغالىوالنيونكغاز.وراءهالنيونيترك

لترااللافتاتوتستخدم.قليلةإليهانحتاجالتيكمياته

ماوغالبا.الأنبوبطولمنأم..إلى65لكلواحدا

)عاملمنخففالحرارةمبرداسائلاالنيونيستخدم

مباشرةود!يتفاعل،والرائحةاللونعديمالنيونوغازتبريد(.

معمركئايكونقدأنهرغم،بسهولةالأخرىالموادمع

الفلور.

الذريوعددهءيمورمزهالخاملةالغاراتمنوالنيون

917.02الذريووزنه01

الخامل.الغاز،الكهربائيالفوء:أيضاان!

سكانهعدد،الكبرىلندنأحياءمنحمطليوهام

ووستهامإيستهامأحياءويشمل.نسمة002.002

شمالالواقعوالجزءباركنجحيمنالغربىوالقسماالقديمة

ميناءمنجزءاالحىويضم.وولويشحيمنالتايمزنهر

منالثمانينياتفيالميناءتطويرإعادةبدأتوقد.لندن

العشرين.القرن

الشرقيالساحلعلىتقعأمريكيةولايةليويورك

فيالرائدةالولايةهذهوتعد.الأمريكيةالمتحدةللولايات

والمعاملات،والاتصالاتالمصارفمجالاتفىأمريكا

والصناعةالتجارةمجالىفيكاليفورنياتفوقهابينما،المالية

فقط.

المتحدةالولاياتفيالمدنكبرىنيويوركمدينةتعد

الكبرىالمدنسادسةوتعتبر،السكانحيثمنالأمريكية

فيالرائدةالمراكزإحدىوهيالمضمار،هذافيالعالمفى

منالعديدعلىوتحتوي.التجاريةللمشاريعالعالم

والمؤسسات،الموسيقيةوالفرق،والمتاحف،المحسارح

مدينة.الثقافيةالمراكزأشهرمنتجعلهاالتىالأخرى

أكثرتضمالتيالعالمفىالكبرىالمدنإحدىهينيويورك

الحرية،تمثالمرفئهاويشففيازدحاما.البحريةالموانئ

.المتحدةالأملهيئةالرئيسيالمقروهي

خصبةنهريةودياننيويوركولايةأرضتغطي

وبحيراتعاليةوجبال،بالغاباتمليئةومرتفعات

منالملايينتجذبالمشهورةنيويوركومعالم.متلألئة

العجائبمننياجاراشلالاتوتعتبرلعشويا،السائحين

الجذبعواملمنوواحدة،الولايةفيالرائعةالطبيعية

للسياحة.الرئيسية

عشرةالثلاثالولاياتإحدىهينيويوركولاية

حوالىوقعولقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالأساسية

الأمريكيوناالثوارقادهاالتيالحربيةالمعاركمجموعثلث

عاصمةأولنيويوركمدينةكانت.الولايةهذهفى

واشنطنجورجفيهاوأعلنالأمريكيةالمتحدةللولايات
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فيالكابيتولمبنىجنباتهبينيضماألمانىفيالإمبايرستيتمتنزه

.احرىحكوميةومباني،الوسط

ألبانيمدينةوتعتبر.للأمةرئيسكأولالدستوريالقسم

.نيويوركولايةعاصمة

خلالالجليد،منكثيفةطبقةغطت.والمناخالسطح

كلتقريباسنة000.01قبلانتهىالذيالجليديالعصر

علىالجليدساعدولقد،بنيويوركالانتعرفالتىالمساحة

الولاية.هذهفيالجميلةالطبيعيةالملامحمنعددتشكيل

فيطبيعيمرفأأكبربوجودنيويوركمدينةتمتاز

منوهماوموهوكهدسوننهرأنهارها،أهمومن.العالم

تممعظم.الدولةفيالمهمةالمائيةالتجاريةالطرق

فيأديرونداكمنطقةفينيويوركولايةفيالبحيرات

وبحيرةإيريبحيرةوتعد،الولايةمنالشرقيالشمال

منالكنديةالأمريكيةالحدودعلىتقعاناللتانأونتاريو

.نيويوركبحيراتأكبر

.متميزةأرضيةأقاليمثمانيةمننيويوركولايةتتألف

الجزيرةالأطلسيالساحلسهولمنطقةإقليمويغطي

التينيويوركلمدينةالس!سيةوالمناطقستاتنوجزيرةالطويلة

وتزاول.للولايةالرئيسىللبرالشرقيالجنوبنهايةفيتقع

تعتبركما.المنطقةهذهفىوالزراعةالأسماكصيدحرفة

.المشهورةالصغيرةالمنتجعاتمنآيلاندلونج

قليلةوجبالهضابمنطقةنيوانجلاندمرتفعاتإقليم

الحدودمنالسفليالنصفطولعلىتمتدالارتفاع

مانهاتنجزيرةالإقليمهذافيوتوجد.لنيويوركالشرقية

.نيويوركمدينةقلبفيتقعالتي

معظوادييغطي-موهوكهدسونمنخفضاتإقليم

الارأضيهذهوتعتبر.موهوكنهروواديهدسوننهر

سلسلةعبرللحركةالصالحةالوحيدةالطرقالمنخفضة

الأبلا!ق.جبال

فيواقعةجبالومنطقةدائريةهضابأديرونداكإقليم

أديرونداكجبالأيضاتعتبروربما،لنيويوركالشرقىالشمال

بوجودالإقليمهذاوشميز.الشماليةأمريكافيالجبالأقدم

والترويح.للاستجمامالمشهورةالأماكن

الأبلاشهضبةمنمنعزلجزءهلبخهضبةإقليم

مناخذووهوالطابعوصخريةمستويةشبهوأراضيه

مكانأيمنأكثربكمياتالثلوجعليهتسقطإذقاس،

جبالمنالشرقإلىالامريكيةالمتحدةالولاياتفياخر

روكي.

جنوبيطولعلىيقعلورنسسانتمنخفضإقليم

أبلاند.أديرونداكوشماليلورنسسانتنهرمنحدر

متموجة.وإمامستويةإماالإقليمهذأوأراضي

تقعمنخفضةممهول-أونتاريومنخفضات-إيريإقليم

ويحتويأونتاريو.وبحيرةإيريبحيرةوشرقيجنوبيفي

البيضيةوالهضابالمستنقعاتمنالعديدعلىالإقليم

التربةذأتالفاكهةبمزأرعالإقليمهذاويتميز.الشكل

فىمائيةشلالاتأشمهرنياجارانهرويشكل.الخصبة

نياجارا.شلالاتوهيالمنطقة

أليغنىبهضبةأيضايعرفالذي6شالأباهضبةإقليم

الغربيةالأجزأءوفي.للولايةالجنوبيالنصفمعظميغطي

المنخفضةالثلجيةالوديانتوجدالهضبةلهذهوالوسطى

بحيراتوعند،المرتفعةالأرأضيلحدودالفاصلتعتبرالتي

بحيراتفيهاتقعوالتيعمفاالأوديةأكثرتوجدفنجر

الجنوبفيالواقعةكاتسكلجبالوتعتبر.عميقةطويلة

السنة.طوألدممياحيةمنطقةوالشرق

موجزةحقائق

المتحدةالولاياتفىأسلاياتاكبرى)ثانية99.71،لم554:السكان

.(لأمريكيةا

.!كمأ981272:حةالمسا

الحرارةدرحةومعدلم-56ينايرشهرفيالحرارةدرحةمعدل:اللناخ

.م152يونيوشهرفي

هومنخفضوأدنى،أم/962مارسيجمل،قمةأعلى:المرتفعات

الأطلسي.المحيطساحلطولع!س!إلبحرمستوى

.123،328بفلو564.322.7،نيويوركمديسة:الكبرىاللدن

.280.881يونكرز،366.132روشيستر

الأجهرة،المطوعات:الصناعة.:الحليبالزراعية:الرئيسيةالمنتجات

التعدين:.الكيميائيات،الآلات،الكهربائيةالأجهزة،العلحية

الأحجار.

حيمسالملكلعدفيماأصبحوالدي،يوركدوقالأسماء:أصل

إنجلترا.ملكالثافي
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وموقع،متنوعاقتصادذاتنيويوركمدينةالاقتصاد.

مما،ميسرةنقلووسائل،كبيرةسكانيةوأعدادممتاز،

والصناعية.التجاريةللأعمالرائدةتصبحأنعلىساعدها

فيأمريكاولاياتبينالقمةمركزنيويوركولايةتشغل

من8%بنحوالدولةتزودفهي،الاقتصاديةالمجالاتمعظم

وظائفها.

"!إجمالىأخماسأرلغمجتمعةالخدماتصناعةتشغل

البضائعقيمةإجمالى-أي"لمنيويوركولايةمنتجات

المالية،الشؤونمنكلوتشكلسنويا-المنتجةوالخدمات

مدينةوتعد،الولايةفىالأنشطةأهموالأملاكوالتأمينات

تضمإذ،المتحدةالولاياتفيرئيسياماليامركرأنيويورك

المالية.الأورأقوسوقالمصارفأكبر

والخدماتوالشخصيةالاجتماعيةالخدماتتستقطب

يأمنأكثروعاملينموظفينيةالولاسكانمعظمالصناعية

مختلفةأعمالالولايةفىوتنشطآخر.اقتصاديقطاع

الطبية،المكاتب:الأعمالهذهوتضمكبيربشكلومتنوعة

ووكالات،القانونيةوالاستشارات،والخاصةوالمستشفيات

والترويح.التسليةوشركات،ال!علانات

المرتبةنيويوركفيوالتجزئةبالجملةالبيع!تجارةتحتل

فىالخدماتلصناعةبالنسبةالاهميةحيثمنالثالثة

،والحبوب،للملابسبالجملةالبيعفتجارة.الولاية

الولاية.فىالأساسياتمنتعتبروالنفط،والخضراوات

.نيويوركمدينةفىبالجملةالبيعشركاتمعظموتوجد

بيعويشملكثيرا.الخارجيةالتجارةالمدينةميناءويساعد

،السياراتبيعمحلات:مثلرئيسيةأنواععدةالتجزئة

والمطاعم.،الغذائيةوالخازن

منكاليفورنياولايةبعدالثانيالمركزنيويوركتحتل

والنشرالطاعةفىالرائدةوهي،الرئيسيةالصناعاتناحية

مركزنيويوركمدينةتعتبرولذاأمريكا،ولاياتجميعبين

والتأليف.للنشرالأمريكيةالمتحدةالولايات

العلميةوالأجهزةالالاتمعظمروشيستروتنئمنطقة

وجهعلىالمهمةالمنتجاتومن،نيويوركولايةفىالمصنعة

المراكزومن.الضوئىالتصويرأجهزةصناعةالخصوص

بفلو،،متونبينهاالكهربائيةالأجهزةلصناعةالرئيسية

سفولك-ناساوومنطقةورولثميستر،ونيويورك

ويوتيكا.،وسكينيكتادي

الولاياتجميعبينالرائدةنيويوركولايةوتعد

كذلكوتعدبها،يتعلقوماالملابسإنتاجفىالأمريكية

الملابسمنوكثيرالنسائيةالملابسلمنتجاتالرئيسىالمركز

الرجالية.

معظمنيويوركولايةفيالزراعيالدخليغطى

والحليب.07%حوالىيبلغإذ،المعيشيةالمستلزمات

للولاية،الرئيسيةالمنتجاتهيالشاميةوالذرةوالأعلاف

الفواكهإنتاجفيرائدامركزاأيضانيويوركوتعتبر

الامريكية.المتحدةالولاياتلشرقيوالخضراوات

فيبالسكانالمزدحمةالأماكنقلبفينيويوركتقع

المتحدةالولاياتلدخولالرئيسيةالبوابةوتعتبر،الولاية

لكنهاوحدها،المائيةالموانئعلىتحتويلاوهى.الأمريكية

هذهكل.الداخليةالمائيةطرقهافىممتازةأنظمةأيضاتملك

فىعالميةرائدةاليوملتصبحنيويوركساعدتالعوامل

العطمة،والجسور،الكبيرةالبحريةالموانئفكل،النقل

الإمكانياتبعضتمثلالأرضتحتالحديديةواسمكك

.نيويوركلمدينةللنقلالمهمة

القبائلوأقوىأكبرمنقبيلتانكانت.تاريخيةنبذة

قبلنيويوركمنطقةفيتعيشانالشماليةأمريكافيالهندية

قبائل!نتتألفإحداهماكانتإليها.الاوروبيينوصول

فكانتالأخرىالجماعةأما.الهنديةالجونغيانأسرةمن

العشائرمجموعةأوالأروكيوسقبيلةباسمتعرف

الخمس.

يعملكانإنجليزيرجلوهو-هدسونهنريأبحر

الذيالنهرأعاليأتجاهفيمام906سنة-هولندالحساب

الحقالرحلةهذهاعطتحاليا.وقدهدسوناسميحمل

الولاياتوبعضنيويوركمعظمملكيةادعاءفيلهولندا

باسمذلكبعدالمنطقةمذهوسميت،الأخرىالشرقية

)نيونذرلاند(.الجديدةهولندا

نهرواديفيالتجاريالبريدالهولنديونأسس

عاموفي،مباشرةبنفسههدسونزيارةبعدهدسون

أورانجفورتالمستوطنونالهولنديونأسس!،أم462

دائمةمستعمرةأولتعتبروهى(ألبانيباسمحاليا)تعرف

منمانهاتنمنطقةالهولنديوناشترى.البيضللمستوطنين

بمدينةعرفماببناءالعملبدأواثمام،625عامالهنود

.نيويوركبمدينةالانتعرفالتينيوأمستردام

طولعلىالإنجليزيةالمستعمراتمنالعديدظهر

للهولنديين،مقابلةتدريجيابالظهوربدأتالتيالبحيرة

ثم،الجديدةهولنداعلىالإنجليزأستولىام466عاموفي

علىنيويوركوسميتجديدمنالمنطقةهذهتسميةأعادوا

.يوركدوقاسم

،نيويوركجنوبيعلىالاستيلاءفىالإنجليزنجاحبعد

الجزءمنمهمةأجزاءعلىالاستيلاءفيالفرنسيونبدأ

ما968عاممنالوقتهذاخلالوفىلها،الشمالي

ولذلكوفرنسا،إنجلترابينأوروبافىالحرببدأت

الدولتين،هاتينبينمعركةأرضمباشرةنيويوركأصبحت

بصورةالمنطقةهذهعانتام763إلىأم968عامومن

الفرنسيةبالحروبتعرف،حروبأرلغاندلاعمنسيئة
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علىسيطرتهامعظمفرنساالحروبهذهأفقدت.الهندية

الشمالية.أمريكاجميع

حربخلالالمعاركمنلكثيرمسرحانيويورككانت

ما777عامففىأم(.783-1)775الأمريكيةالثورة

موقعتينفينيويوركفيالأمريكيةالوطنيةالقواتانتصرت

مهمفن.

مسلحةعسكريةحملةسحقتام،977عاموفي

مفتوحةالهنديةالمقاطعاتتاركةالجبارينالاروكيوسقبيلة

إحدىنيويوركوأصبحتفيها.للاستيطانالبيضأمام

.أم788عامفىالأمريكيةالولايات

ربطوساعدإيريقنالبناءاكتملام825عامفى

معالتجارةتوسيععلىالعظمىبالبحيراتهدسوننهر

ما085عاموفي،الحديديةالسككتطويروتم،الغرب

،السكانأعدادحيثمنالبلادرائدةنيويوركأصبحت

.التجاريوالتبادلوالتصنيع

-1861)الأهليةالأمريكيةالحربنهايةبعد

فيالجديدةالصناعيةالمراكزمنالكثيربدأام(،865

هذهوأصبحت.نيويوركأجزاءمختلففيوالنموالظهور

كذلكوأصبحتوماليا،صناعياالبلادعاصمةالمدينة

فيتوافرتالتيالتوظيففرصوأغرتثقافيا.مركزا

ربوعها.فيرحالهمليحطواالمهاجرينموجاتنيويورك

وليمالرئيسلقتلسفاكاستؤجرأم109عامفي

السابقالحاكمروزفلتثيودوروأصبحبفلو،فىماكينلي

للدولة.رئيسالنيويورك

نيويوركولايةأصبحتالعشرينالقرنمنتصففي

ما959عامفي.الأمريكيةالمسلحةللقواتصناعيامركزا

سفللسفنالذي،المائيلورنسسانتطريقافتتح

العظمى.البحيرأتموانئإلىبالإبحارالمحيطمنالقادمة

،السبعينياتأوائلنيويوركفيالمصانعمنكثيراغلق

ينهضنيويوركاقتصادبدأالسبعينياتمنتصفبعدولكن

الخدماتفىوالكبيرالمتزايدالنموبسببكبوتهمن

وافقام869عاموفى.الكهربائيةالالاتوصناعة

خاصة،البيئيةالمشاريعتمويلعلىنيويوركفيالناخبون

.الخطيرةالخلفاتأماكنتنظيفإلىالراميةالمشاريعتلك

ينة.مد،نيويورك:أيضانظرا

فيمدينةأكبرنيويوركمدينةتعدمدلئلأ.ليولورك،

فيالكبرىالمدنسادسةوهي،الأمريكيةالمتحدةالولايات

المتحدةللولاياتالشرقىالساحلعلىتقع.العالم

معساحتهاتبلغ.هدسوننهرمصبعندالأمريكية

بدأت.مائيةمسطحات2كما74منها2،كم569

ثم،الأوائلالهولنديينللمهاجرينصغيرامركزانيويورك

العالميةللتجارةومركزا،المتحدةللأممقراالانأصبحت

والبورصاتوالمصارفالضخمةالماليةوالمنظمات

مراكزأهمأصبحتكما،العملاقةالشحنوشركات

العالمية.الثقافة

مانهاتن،:هي،محافظاتخمسإلىالمدينةتنقسم

وتعد.ستاتنوجزيرةوبروكلين،وكوينز،وبرونكس،

تبلغإذوأهمهابموأصغرهابالولايةمحافظةأقدممانهاتن

ونصفمليوننحوسكانهاعددويبلغ2،كم88مساحتها

وبها،والجامعاتالمدارسأشهرتضموهي.نسمةالمليون

ومنوبرود.وولشارعيفيالماليةوالمؤسساتالمتاجرأكبر

مأ319عامأنشىءالذي،ستيتإمبايرمبانيهاأشهر

أنشئالذيالعالميةالتجارةمركزومبنىم،381بارتفاع

ناطحاتأعلىمنوهما.م141بارتفاع7391عام

بروكلينمحافظةمساحةوتبلغ.العالمفيالسحاب

نسمة،المليونوربعمليونيننحووسكانها2،كم288

مساحتهافتبلغ،برونكسأما.صناعيومركزميناءوهي

المليونونصفمليوناسكانهاعددويبلغ2كما43نحو

كوينز،أما.الأولىبالدرجةسكنيةمنطقةوهى،نسمة

ممساحتهاتبلغحيث،بالمدينةمحافظةأكبرفهي

وبها،نسمةمليونينحوسكانهاعددويبلغ2،كم326

ستاتنجزيرةوتعد.الدوليكنيديومطارلاغوارديامطار

وسكانها2كما68ومساحتهاتطورا،تالمحافظا3أقل

نحونيويوركمدينةلسكانالكليالمجموعيبلغ

والقومياتالأعراقمعظميمثلون،نسمة.32225647

العالمأنحاءكلمنالالافإليهاهاجرفقد،العالمفي

المدينةفيتوجد.الثقافيوالنشاطوالتعليمللعملطلبا

،الأيرلنديونالسود،:هيعرقيةمجموعاتخمس

75%يمثلونوهؤلاء.البورتوريكيوناليهود،،الإيطاليون

،%25فهممجموعةأكبرالسودويعد،المدينةسكانمن

الغربية.الهندجزرومنأمريكاجنوبيمنجاءواوقد

أقطارمنأتواوقد،السكانجملةمن%02اليهودويمثل

،الإيطاليونأما.كبيرةأعمالأصحابوهم،عديدة

الأغذيةبتجارةويعملون،السكانمن%أ4فيمثلون

أقلوهم،%21البورتوريكييننسبةوتبلغ.والمطاعم

كانوقد.مهرةغيرعمالفأغلبهم،مكانةألمجموعات

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالمدينةيحكمونالأيرلنديون

%03منانخفضعددهمولكن،العشرينالقرنوأوائل

إلىوبالإضافة.قوتهممنالكثيرفقدواولذلك%،9إلى

عرقية،مجموعاتتوجد،الرئيسيةالمجموعاتهذه

والصينيينوالروسوالألمانالإنجليزفيممثلةصغيرة

واليونانيين.
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حرفيأقيمتالتياحتحاهمةاالسحا!،طحاتمممايتحتشهرنيويوركمدينة

ليويوركومدية.الماليةألمدينةامحطقةفىليوقدى.طوالق011فيهمابرح!ت

العالم.فيالسادسة

تاريخيةنبذة

لقبائلكاناطنطقةافيمعروفبشريامشقرارأولإن

فيهدسوننهرضفافعلىعاشواأسذيناالحمرالهنود

والزراعة.لالصيديعملونهؤلاءكانوقد،صغيرةقرى

إلىهدسونهنريالبريطانيوصل،أم906عاموفى

ولذلكهولندا،لحسابيعملوكان،مانهاتنجزيرة

نيووسميت،م6251عامهولنديةمستعمرةأولأنشئت

.الجديدةأمستردامأي،أمستردام

ثلاثحدثتأم،674وام652عاميب!توفيما

نيويوركبشبعيةانتهتوإنجلترا،هولنداب!تبحريةمعارك

فيكبيرادورانيويوركأدتوقد.أجريطانىاللحكم

نشوبفبعدبريطانيا.عنالأمريكيةالمستعمراتاستقلال

الأمريكيةأغواتادخلتأم،775عامالأمريكيةالثورة

مأ783عامانتهت،البريطانيةالقواتمعمشاحناتفي

،أم785عاموفىبريطانيا.عننيويوركتبعيةبقطع

منيتكونالذيالدولىأضجارةامركرمبىمرتفعا،ويرر،ماعاتر.بهـة

المديةألهاكماالس!سادحيتمنأطتحدةاالولاياتدىمديةأح%!هي

واجتمع،المتحدةللولاياتمؤقتةعاصمةنيويوركأصبحت

وقد.ام!7.أغسطسحتىالأمريكيالكونجرسبها

للولاياترئيسأولواشنطونجورجبهانصسب

.أم978عامالمتحدة

القرنخلالمكثفةهجراتتستقبلنيويوركلدأت

جنوبيوأقطاروأيرلنداألمانيامنكلمنعشرالتاسع

صعوباتالأوائلالمهاجرونوجدوقدأورولا.وشرقي

يعيشكانحيث،المدينةحياةمعالتأقلمفيكبيرة

.فقيرةمناطقفىمعظمهم

مدينةتطورفىكبيرادوراأدواالذينأشهرومن

عامىبينالمدينةح!صمالذيلاغواردياعمدتهانيويورك

عمدةأولأصبحالذيكوخوإدوارد،أم49وهأم349

.أم819عاموالديمقراطبنالجمهوريينباجماعينتخب

للمدينةعمدةأولدينكنزديفيدأصبحأم،989عاموفي

السود.من



المدينةأهمية

والتجارةالصناعةمراكزأكبرنيويوركمدينةتعد

والخاصة.الحكوميةالمؤسساتأكبروبها،والمال

وظيفة،ملايينسبعةتوفروالصناعيةالحكوميةفالمؤسسات

المدينة،داخلفيوظيفةمليونوثلثملايينثلاثةمنها

نموفيوضواحيهاالمدينةواقتصاد.الضواحىفيوالبقية

يتطورالضواحيواقتصاد،أم049عامومنذمستمر.

العاملة.القوىوزيادةالطرقلانتشارنتيجةأكبربصورة

أنجلوسلوسبعدالثالثةالمرتبةفينيويوركتأتي

فيهايوجدإذبمالصناعيالنشاطحيثمنوشيكاغو،

وتنئنيويورك،الملابسمجالفىمصئتعمل!17...

تنتجكماوالنشر،الطباعةمنالمتحدةالولاياتإنتاجسدس

.والمنسوجاتوالورقوالأثاث،الكيميائيةوالموادالأغذية

مجالفىتعملالتىالموانئأكبرمننيويوركميناءويعد

عامل،000.002بهيعملحيثوالتصدير،ألاستيراد

علىالأخرىالموانئفتحبعدقليلاتدهورتمكانتهلكن

المالشركاتأما.لورنسسانتونهرالعظمىالبحيرات

594لأ...نحوبهافيعمل،والعقاراتوالأسهموالتأمين

.نيويوركبورصةوأشهرها،عامل

منضخمةشمبكةالمدينةفيالاقتصاديالنشاطتخدم

ونصفملايينثلاثةيوميايستخدمهاحيث،النقلوسائل

فيللاتصالمركزأكبرأيضانيويوركوتعدفرد.مليون

شركاتمنالعديدبهايوجدحيث،المتحدةالولايات

للإرسالمحطة06نحووبهاوالنشر،والطباعةالاتصال

والتلفاز.اللإذاعي

العالم،فيالثقافيةالمراكزأكبرمننيويوركتعدكما

والمسارحالفنونقاعاتمنالعديدبهايوجدحيث

علىالشهيرةالثقافيةوالجمعياتوالمتاحفوالموسيقى

والكتابالشعراءبعضإليهاينتعسببرود.كماشمارع

مهمادوراالمدينةأغنياءأدى.المشهورينوالفنانينوالممثلين

الحرالتعبيرجولوجودكانكما.الثقافىالنشاطدعمفي

فيكبيرإلمعهاموالاتصالالإعلانشركاتمنوالعديد

المدينة.فيالثقافةازدهار

مشاكلعدةالمدينةتواجه.الاجتماعيةالمشكلات

العنصرية؟والتفرقةوالخدراتوالجريمةالفقر:مثلاجتماعية

الولاياتفيالخدراتمدمنينصفوحدهانيويوركففي

علىعالةيعيشونمواطنملايينأربعةبهاأنكما،المتحدة

الاجتماعي.الضمان

683ةيرجز،نييوي

يسكنإذ.نيويوركفيالمشاكلأهممنالسكنويعد

مؤجرةفنادقأوشققفيالمدينةسكانمن%65نحو

تسكنحيث،الأخرىالولاياتفييوجدلماخلافا

غالبيةأنكما.ومملوكةمنفردةمنازلفيالأسرغالبية

إلىوتحتاج،أم049عامقبلبني!قديمةالمدينةمنازل

التجديد.

فىالذاتيبالحكمنييويجزيرةتتمتع.!جريرةفييوي،

شمالكم048حوأليبعدعلى،الهادئالمحيطجنوبي

ساموأشمرقيجنوبكم056وحواليتونجا،شرقي

كم.ا8وعرضهاكم21نييويطول.الغربية

وقاطنوها.نسمة2)005نييويسكانعدد

التونجيةإلىالنييويةاللغةوتنتسب.الجنسيةنيوزيلنديو

نييويمواطنوويشتص.كذلكالإنجليزيةسكانهاويتحدث

.الكاذيأشجارأورافمنالجميلةوالحصرالسلالبنسج

تغذيالتيالغاباتمنهكتار004.5نييويفيويوجد

والصادرات.الحكومىالخامالصناعةخشبمصنع

الأخضر،والليمون،المجففالهندجوزلبهىالرئيسية

والدواجن.الخنازيرتربىكما.الالامزهرةوثمار

يتمعضوا،02منيتكوننوأبمجلسنييويولدى

وستة،الانتخابيةالقرىدوأئربوساطةمنهم41انتخاب

رئيسمنيتكونوزراءمجلسويوجد.العامبالتصويت

وزراء.وثلاثةوزراء

أكثرمنذنييويفيعالقالبولينيزيالشعبأنيعتقد

قدالمستوطنينبعضأنالنييويةاللغةوتبين.قرونعشرةمن

الشرقية.وبولنيزيالمساموامنوآخرينتونجامنأتوأ

نييويجزيرةإلىيصلأوروبيمكتشفأولكان

،أم774يونيو02فيقدومهوكان.كوكجيمص

فسمىعدائيا،استقبالأوطاقمههوالجزيرةسكانواستقبله

نييويإعلانوتمآيلاند(.)سافيجالهمججزيرةالجزيرة

ضمتمالتاليالعاموفيأم،009عامبريطانيةمحمية

.كوكجزرمنجزءأنهاعلىنيوزيلنداإلىرسمياالجزيرة

ثم،أم409عاممستقلةإدارةتحتالجزيرةوضعوتم

مع،أم749أكتوبر91فيذاتياحكمانييويمنحت

الخارجية،والشؤونالدفاععننيوزيلندامسؤوليةاستمرار

النييويينمنالمئاتهاجروقد.ألاقتصاديالعونوتقديم

القرنمنوالثمانينياتالسبعينياتخلالنيوزيلنداإلى

العشرين.
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